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SE 

 

Se és capaz de manter tua calma, quando todo mundo ao redor já a perdeu e 
te culpa. De crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, 

achar uma desculpa. 
 

Se és capaz de esperar sem te desesperares, ou, enganado, não mentir ao 
mentiroso. Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom 

demais, nem pretensioso. 
 

Se és capaz de pensar - sem que a isso só te atires, de sonhar - sem fazer 
dos sonhos teus senhores. Se, encontrando a Desgraça e o Triunfo, conseguires, 

tratar da mesma forma a esses dois impostores. 
 

Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas, em armadilhas as verdades que 
disseste. E as coisas, porque deste a vida estraçalhada, e refazê-las com o bem 

pouco que te reste. 
 

Se és capaz de arriscar numa única parada, tudo quanto ganhaste em toda a 
tua vida. E perder e, ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de 

partida. 
 

De forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles 
ainda existe. E a persistir assim quando, exausto, contudo, resta a vontade em ti, 

que ainda te ordena: Persiste! 
 

Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, e, entre Reis, não perder 
a naturalidade. E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos podes 

ser de alguma utilidade. 
 

Se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal todo valor e brilho. 
Tua é a Terra com tudo o que existe no mundo, e - o que ainda é muito mais - és um 

Homem, meu filho! 
 
 
 

(Rudyard Kipling) 
Tradução do poema "If" (1895) 

https://www.pensador.com/autor/rudyard_kipling/


 

 

RESUMO 

 
 
COIMBRA, Emerson Martins “Os desafios da gestão para a participação da família na 
vida escolar dos filhos: Caminhos a trilhar”. Dissertação de Mestrado em Ciências da 
Educação. Universidad San Lorenzo. San Lorenzo - República Del Paraguay, 2021. 

 
A presente pesquisa teve por objetivo saber: Quais os desafios enfrentados pelo gestor 
da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, do município de Bonfim, estado de 
Roraima, para a participação da família na vida escolar dos filhos? A metodologia utilizada 
foi uma investigação não intervencionista, que se caracteriza dentro de uma perspectiva 
das tendências, como de levantamento ou survey.  Participaram da pesquisa 28 (vinte e 
oito) professores da referida Escola, 1 (um) gestor, 140 (cento e quarenta) alunos 
matriculados no 6º e no 9º anos do ensino fundamental II, que se dispuseram a participar 
da pesquisa, e 140 (cento e quarenta) pais. Optou-se pela abordagem qualiquantitativa, isto 
é, o método misto de triangulação. A triangulação consiste em combinar dois ou mais 
pontos de vista, fontes de dados, abordagens teóricas ou métodos de recolha de dados 
numa mesma pesquisa, para que se possa obter como resultado final um retrato mais 
fidedigno da realidade ou uma compreensão mais completa do fenômeno a analisar. Foi 
aplicado aos alunos e aos seus pais um questionário com 3 (três) perguntas estruturadas e, 
para o gestor, fez-se uma entrevista semiestruturada. Constatou-se nas reflexões dos 
participantes um consenso de que a parceria entre a família e a escola é um dos 
caminhos para uma gestão democrática com qualidade. O comprometimento de todos, 
através de um trabalho cooperativo e responsável, é de suma importância para o êxito 
do processo ensino-aprendizagem. Todos os entraves que dificultam o andamento 
das atividades escolares necessitam um esforço combinado e colaborativo na busca de 
soluções. A realização de projetos elaborados com a participação da comunidade 
escolar aponta para a construção de uma identidade própria da escola e a educação plena 
focada para a vida em sociedade. 

 
Palavras-chave: Gestão escolar. Família-Escola. Parcerias. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 

 

COIMBRA, Emerson Martins “Los retos de la gestión para la participación de la familia 
en la vida escolar de los hijos: Caminos a trillar”. Disertación de Maestría en Ciencias de 
la Educación. Universidad San Lorenzo. San Lorenzo - República Del Paraguay, 2021. 

 
La presente pesquisa tuvo por objetivo saber: ¿Cuá les  son  los  re tos  enfrentados 
por el gestor de la Escuela Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, del municipio de 
Bonfim, estado de Roraima, para la participación de la familia en la vida escolar de los 
hijos? La metodología utilizada fue una investigación no intervencionista, que se caracteriza 
dentro de una perspectiva de las tendencias, como de levantamiento o survey.  Participaron 
de la pesquisa 28 (veintiocho) profesores de la referida Escuela, 1 (un) gestor, 140 (ciento 
cuarenta) alumnos matriculados en el 6º y 9º años de la Enseñanza Fundamental II, que se 
dispusieron a participar de la pesquisa, y 140 (cinto cuarenta) padres. Se optó por el 
abordaje cualicuantitativo, es decir, el método misto de triangulación. La triangulación 
consiste en combinar dos o más puntos de vista, fuentes de datos, abordajes teóricos o 
métodos de recogida de datos en una misma pesquisa, para que se pueda obtener como 
resultado final un retrato más fidedigno de la realidad o una comprensión más completa del 
fenómeno a analizar. Fue aplicado a los alumnos y a sus padres un cuestionario con 3 
(tres) preguntas estructuradas y, para el gestor, se hizo una entrevista semiestructurada. 
Fue constatado en las reflexiones de los participantes un consenso de que l a s o c i e d a d  
entre l a familia y  l a  e s c u e l a  e s  u n o  d e  l o s  c a m i n o s  p a r a  u n a  gestión 
democrática con c a l i d a d .  E l  comprometimiento de todos, a través de un trabajo 
cooperativo y  responsab le es de suma importancia para e l éxito del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Todos los obstáculos que dificultan el andamiento de las 
actividades escolares necesitan un esfuerzo combinado y colaborativo en la busca de 
soluciones. La realización de proyectos elaborados con la participación de la comunidad 
escolar apunta para la construcción de una identidad propia de la escuela y la educación 
plena centrada para la vida en sociedad. 

 
Palabras-clave: Gestión escolar. Familia-Escuela. Sociedades. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola e suas relações é um tema muito complexo, já que implica uma série 

de situações, ora animadoras, ora desanimadoras. Mas, nem por isto ela deve 

deixar de ter como objetivo a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres, desenvolvendo suas atitudes e convicções, sem estar a serviço de nenhum 

grupo dominante. 

Aos poucos, a relação entre família e escola está mudando o seu rumo, pois 

ambas já estão envolvidas com a educação, e isto é muito importante para delinear 

a história da educação futura. Para que a escola atinja seus objetivos é necessário 

que todos: pais, alunos, professores, comunidade e escola estejam empenhados em 

atingir esses objetivos.  

A educação é um processo que nos acompanha durante toda a vida. É desde 

a infância que o processo de educação acontece. Ela está presente em todos os 

lugares em que a criança se encontra. Acontece fora e dentro da escola. Ela é 

condição necessária para a vida humana. No entanto, a educação, ao mesmo tempo 

que é instrumento de controle social e também oprime, pode libertar.  

Atualmente, a escola é uma agência especializada na educação das novas 

gerações. Sua finalidade específica é colocar à disposição dos alunos – através de 

atividades sistemáticas e programadas – o patrimônio cultural da humanidade. A 

função social da escola ultrapassa a troca do conhecimento sistemático em sala de 

aula. Essa instituição é um importante espaço de convivência humana; lugar de 

socialização, de encontros e descobertas.  

           A busca de interações mais efetivas se encontra presente em algumas 

instituições escolares, mas a realidade nos mostra que a efetiva relação escola- 

comunidade está muito impregnada no discurso e pouco na prática. Precisa-se 

descobrir formas inovadoras de convivência com a comunidade para que esse 

convívio qualificado aconteça.  

           A gestão escolar está envolvida em uma parceria para conseguir cada vez 

mais espaço e sucesso nas suas tomadas de decisões, e não só os pais podem 

ajudar, mas todos os que fazem parte da comunidade. 
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No momento, a dinâmica intensa da realidade e seus movimentos fazem com 

que os fatos e fenômenos mudem de significados ao longo do tempo; as palavras 

usadas para representá-los deixam de expressar toda a riqueza da nova 

significação.  

Partindo do princípio de que a família é o berço da educação, entende-se 

que ambas devem se unir em um intuito de buscar alternativas para obter 

sucesso na aprendizagem.  Neste sentido, é necessário buscar formas para atrair 

os pais para a escola e, com eles, formar parcerias na busca de uma escola 

democrática, em que a participação de todos venha fazer a diferença no processo 

de formação da cidadania de seus filhos, que também são alunos. 

Neste aspecto, considera-se que a família e a escola d e v e m  agir como 

parceiras, com o objetivo de se beneficiarem mutuamente, com cada uma 

desenvolvendo seu papel com seriedade, para atingir os mesmos objetivos. 

A gestão escolar será bem sucedida quando exercida de uma forma 

democrática compartilhada. Tomando por base essa premissa, escola e família têm 

os mesmos objetivos que são:  proporcionar o desenvolvimento da criança em todos 

os aspectos e ter sucesso na aprendizagem. Sob a designação de participação, 

experiências são promovidas, muitas das quais, algumas vezes com resultados mais 

negativos do que positivos. Nelas deve-se considerar a legitimidade do envolvimento 

entre a família e escola.  

Nesse viés, entende-se que a participação da família no processo educativo, 

além de auxiliar na prática pedagógica dos professores, também pode contribuir na 

atuação da gestão, uma vez que família-escola serão responsáveis pela inserção do 

sujeito na sociedade, fazendo com que o mesmo seja autônomo e crítico em relação 

ao contexto em que está inserido.   

Assim, a gestão participativa na escola pública corresponde a uma 

descentralização dos processos de decisão, dividindo responsabilidades e 

promovendo o envolvimento de todos os trabalhadores de uma instituição na tomada 

de decisões, na definição de metas a serem alcançadas, na resolução de 

problemas, enfim, em tudo que seja imprescindível para que seja realizado um 

trabalho de qualidade, atendendo as necessidades da Unidade Escolar.  

No caso específico de uma instituição de ensino, não só os funcionários 

participam, mas toda a comunidade escolar.  
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Em outras palavras, a gestão democrática é um modo próprio de organização 

das escolas públicas, onde todo o trabalho é voltado para a construção coletiva de 

um bem público. A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação 

consciente, pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu poder de 

influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escola, de sua cultura e de 

seus resultados.  

Esta pesquisa se justifica pela minha própria inquietação em realizar o 

aprofundamento teórico acerca da participação da família, compreendendo que a 

gestão educacional é parte da comunidade escolar que lida com procedimentos 

pedagógicos e administrativos para um bom funcionamento da escola, sendo que a 

responsabilidade da gestão escolar é de proporcionar uma interação com a família, 

para que esta participe da vida escolar dos filhos, e, com isto, o indivíduo venha a ter 

um melhor desenvolvimento. 

Quando o assunto é participação familiar na escola, isto pode ser facilmente 

confundido com os pais auxiliando nas atividades pedagógicas das crianças, mas, 

em uma perspectiva de gestão democrática, é preciso garantir que as famílias 

participem da tomada de decisões referentes à escola como um todo e não apenas 

no acompanhamento do desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Torna-se importante a participação da família na construção do PP1 e também 

das decisões escolares, para assim conhecer os métodos utilizados pela mesma. 

Quando se tem uma participação ampla da família, trabalhar com os alunos fica 

mais fácil, pois a escola tem uma base para poder desenvolver suas ações 

educativas e ter um melhor rendimento educacional. 

Remete-se então à questão da pesquisa: Quais os desafios enfrentados 

pelo gestor da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, do município de 

Bonfim, estado de Roraima, para a participação da família na vida escolar dos 

filhos? 

Mobilizo esse questionamento tendo em vista que a promoção de uma gestão 

democrática e participativa está associada ao compartilhamento de 

responsabilidades, no sucesso de tomada de decisões entre os diversos níveis e 

segmentos de autoridades do sistema educacional.  

 
1  Projeto Pedagógico.  
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Desse modo, as unidades de ensino poderiam, em seu interior, praticar a 

busca de soluções próprias para seus problemas e, portanto, mais adequadas às 

suas necessidades e expectativas, conforme os princípios de autonomia e 

participação de toda a comunidade escolar, com a participação efetiva dos pais e 

professores.  

Por meio de um aprofundamento teórico sobre o tema, todas as inquietações 

foram sintetizadas a partir dos seguintes questionamentos, colocados no presente 

trabalho como as hipóteses de estudo: 

– Existe participação da família no ambiente escolar? 

– O envolvimento da instituição escolar com a instituição familiar é importante 

para o processo de aprendizagem dos alunos? 

 – A gestão escolar organiza processos de forma a garantir a participação das 

famílias na escola? 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é: Conhecer os desafios enfrentados   

pelo gestor da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, do município de 

Bonfim, estado de Roraima, para a participação da família na vida escolar dos filhos. 

Os objetivos específicos desenvolvidos neste estudo são respectivamente: 

 –  Verificar quais são os meios facilitadores ou não de participação da 

família na Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, do município de Bonfim, 

estado de Roraima;   

 – Estudar as aproximações do conceito de participação com o processo de 

gestão democrática; 

– Descrever as ações empreendidas pelo gestor para a participação da 

família na vida escolar dos filhos. 

Para tanto, esta dissertação se organiza em quatro capítulos abordando a 

concepção, formalização e prática da democracia, participação, representação e 

autonomia, na intenção de apresentar os caminhos percorridos para o entendimento 

da problemática, além das estratégias e resultados alcançados com a análise 

documental e a aplicação da pesquisa de campo.   

No Capítulo I se apresenta a Introdução, onde se faz uma breve apresentação 

da temática, contextualizando o problema da pesquisa, as hipóteses desta 

investigação, bem como os objetivos geral e específicos.  
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O Capítulo II trata sobre as considerações iniciais acerca da gestão, fazendo-

se uma abordagem sobre as implicações e reflexos da administração para a área 

da educação, até a mudança da terminologia de administração escolar para a 

gestão escolar e influências no modo de entender e conduzir o processo educativo 

pelo gestor escolar. Traz conceitos e contribuições de diversos estudiosos e 

investigadores sobre o assunto 

Nesse capítulo discutiu-se o processo histórico e a transição do modelo 

administrativo para a implantação da gestão democrática na escola pública, bem 

como os procedimentos normativos de base democrática referentes ao 

desenvolvimento da gestão escolar, a partir de recortes da Constituição Federal 

(1988) e a LDBEN nº 9394/96. Também se aborda na fundamentação teórica a 

importância da família e da escola como ponto de apoio e sustentação do ser 

humano e devem participar conjuntamente da ação educativa, pois este processo 

vem a enriquecer a ambas.  

O Capítulo III corresponde à Metodologia utilizada para a realização do 

estudo: tipo de pesquisa, instrumento de pesquisa e coleta dos dados. 

O Capítulo IV apresenta a parte prática do trabalho: a Análise dos Dados 

Coletados. 

Nas Considerações Finais apresentam-se as conclusões geradas pela 

pesquisa. A seguir se apresenta a Bibliografia que deu apoio a esta pesquisa, e, por 

último, os apêndices:  

          Apêndice 1: Solicitação de Autorização para a Realização da Pesquisa na 

                               Unidade de Ensino;  

          Apêndice 2: Solicitação de Participação dos Professores na Pesquisa; 

          Apêndice 3: Convite aos Alunos para Participarem da Pesquisa; 

          Apêndice 4: Convite aos Pais dos Alunos para Participarem da Pesquisa; 

          Apêndice 5: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Docentes e 
                              Gestores da Unidade de Ensino; 

          Apêndice 6: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pais e/ou 

                               Responsáveis pelos Alunos; 

          Apêndice 7: Declaração do Pesquisador; 

          Apêndice 8: Questionário aos Professores e Alunos; 

          Apêndice 9: Questionário para os Pais dos Alunos. 
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CAPÍTULO II: CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA GESTÃO 

ESCOLAR 

Neste capítulo serão apresentadas as primeiras considerações para o 

desenvolvimento do estudo. 

 2.1 CONCEITUANDO GESTÃO 

O termo gestão relaciona-se com administração, ou seja, administrar uma 

organização conduzindo-a para a concretização de objetivos. A administração é uma 

das formas de gestão, pois define metas e quais recursos serão necessários para 

alcançá-las, envolvendo e organizando os colaboradores para o alcance destas 

metas, além da realização das atividades, corrigindo-as quando necessário. 

Etimologicamente, a palavra administração é proveniente do latim, ad, 

significando direção, e minister, isto é, subordinação. Essa terminologia deixa 

clara a ideia de subordinação, a qual envolve a palavra administração. Isto é 

facilmente percebido através do uso originário da administração, visto como uma 

ferramenta de controle, servindo como forma de verificar se o trabalho dos 

empregados estava sendo realizado de forma correta. 

Desse modo, não é difícil perceber que a administração sempre esteve 

presente na história da humanidade, mesmo que de forma bem rudimentar. Pode-

se afirmar que a história da administração se iniciou aproximadamente no ano 

5000 a.C., na Suméria.  

Conforme enfatiza Silva (2010), os sumerianos viam na arte de 

administrar uma possibilidade de resolver os problemas práticos do dia a dia. 

Outros exemplos de uma administração mais rudimentar são as pirâmides do 

Egito e a grande muralha da China, isto por constituírem projetos de grande 

magnitude, trabalho envolvendo milhares de pessoas; tudo exigindo uma alta 

organização. 

 No entanto, a partir da era cristã, a administração dá um grande salto ao 

instituir a ideia de delegação do poder para subordinados. Esses subordinados 

tinham a tarefa de comandar outros subordinados, prestando contas sempre ao 

superior maior. 
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“Neste período, duas instituições contribuíram sobremaneira para o 

desenvolvimento desse processo, a saber: a Igreja Católica e as organizações 

militares. Coube à Igreja o aperfeiçoamento da prática da hierarquização do poder.”  

(GIANCATERINO, 2010, p. 22) 

 No que tange às organizações militares, estas se estruturaram de acordo 

com uma hierarquia de poder rígida, adotando práticas e princípios administrativos 

comuns a muitas empresas atuais. A ideia de organização linear se deve às 

organizações militares. Assim também como o costume da utilização de 

um conselheiro, a fim de exercerem a função de apoio ao Estado na tomada 

de decisões.  

Para Silva:  

Neste sentido, cabia aos conselheiros a formulação de táticas de 
guerras. Também se deve aos militares a elaboração de métodos 
padronizados para o melhor cumprimento das funções, como a ideia 
da disciplina para a obtenção dos objetivos a serem alcançados. (SILVA, 
2010, p.10) 

No entanto, o grande marco para a administração foi a Revolução Industrial, 

iniciada na Inglaterra, em 1776, através da invenção da máquina a vapor por 

James Watt. A Revolução Industrial aperfeiçoou os meios de produção, 

contribuindo para a transição de uma produção mais rudimentar e caseira para 

uma produção industrial em larga escala, agora envolvendo um grande número 

de trabalhadores num mesmo local de trabalho.  

A Revolução Industrial abriu caminho para o surgimento de duas 

grandes teorias da administração: a Teoria Científica da Administração e a Teoria 

Clássica da Administração. 

A primeira foi idealizada pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor2, 

aproximadamente no século XX. Destaca-se pela prática da divisão do trabalho, 

objetivando a máxima produção a mínimo custo. As propostas básicas de Taylor 

são planejamento, padronização, especialização, controle e remuneração.  

Consequentemente, com Taylor, a industrialização caminhou para o 

processo da produção em massa.  

 
2 Frederick Winslow Taylor foi um engenheiro mecânico estadunidense. Era técnico em mecânica e operário, 
formou-se engenheiro mecânico estudando à noite. Escreveu o livro "Os Princípios da Administração Científica", 
publicado em 1911. 
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Paralelamente, com Fayol3 desenvolveu-se a Teoria Clássica da 

Administração4, distinguindo-se por ser uma tentativa pioneira de identificar os 

princípios e as habilidades que servem de base à administração eficaz 

(GIANCATERINO, 2010).  

Para essa teoria, a estrutura organizacional se estrutura de cima para 
baixo, ou seja, parte da direção até aos executores situados mais 
abaixo da hierarquia. Dessa forma, privilegiam-se mais a estrutura formal 
da empresa como também o critério de princípios administrativos exercidos 
pelos altos escalões. (SILVA, 2010, p.12) 

 Conforme afirma Silva (2010), outra característica dessa corrente é que, 

para Fayol, a arte de administrar é uma habilidade como qualquer outra, ou seja, 

é adquirida pelo estudo e exercício, diferentemente da antiga concepção de que o 

administrador já nasce com essa característica, sendo, portanto, um dom inato 

ou dado a ele 5aprioristicamente (expressão kantiana). 

Como foi visto brevemente, a administração sempre foi foco de grande 

discussão, presente desde a Antiguidade até a atualidade. Hoje em dia, o mercado 

de trabalho está exigindo um perfil de administrador que leve em consideração a 

diversidade que envolve as relações de trabalho, a ética profissional, a inovação 

tecnológica e a gestão de qualidade.  

A concepção democrática de administração da esfera pública no Brasil foi 
amplamente prejudicada pelo longo período do regime militar. A sociedade 
civil foi alijada de participação na formulação de políticas públicas, do 
controle social do Estado e, por consequência, da condução de processos 
que permitissem a transformação de estruturas autoritárias, dada a 
prevalência do Poder Executivo sobre o Legislativo. (FONSECA, 2017, 
p.15) 

Administração e gestão não são sinônimos. Porém, são processos 

complementares, pois processos de gestão bem sucedidos estão intimamente 

ligados a bons procedimentos de administração. 

O termo gestão deriva do latim gestione e significa gerir, gerência, 
administração. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar recursos, 
visando atingir determinado objetivo. Gerir é fazer as coisas acontecerem e 
conduzir a organização para seus objetivos. Portanto, gestão é o ato de 
conduzir para a obtenção dos resultados desejados. (OLIVEIRA; PEREZ 
JR.; SILVA, 2015, p.136) 

 
3Jules Henri Fayol foi um engenheiro de minas francês, formado pela Ecole des Mines de Saint-Etienne e um dos 
teóricos clássicos da ciência da administração, sendo o fundador da teoria clássica da administração e autor de 
Administração Industrial e Geral, editado em 1916.  

4 A Teoria Clássica da Administração foi idealizada por Henri Fayol. Caracteriza-se pela ênfase na estrutura 
organizacional, pela visão do Homem Econômico e pela busca da máxima eficiência. 

5 Significa que uma decisão foi tomada preferencialmente à outra, não pela sua importância, mas pela 
necessidade de iniciar uma discussão, com base em significados que a primeira possa conter. 
www.dicionarioinformal.com.br (Acesso fev./2012). 

http://www.dicionarioinformal.com.br/
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No entanto, Silva (2016) fala que a administração geralmente está ligada a 

processos burocráticos e a gestão relaciona-se com uma proximidade maior entre 

líderes e liderados, uma maior cooperação nas decisões e resultados. Porém, 

administração e gestão devem caminhar juntas, complementando-se mutuamente. 

Antes, porém, vale destacar o sentido usual de administração escolar, 

que, segundo Santos (2016), a administração escolar tem como objetivos essenciais 

planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços necessários à educação. 

Ela inclui, portanto, no seu âmbito de ação, a organização escolar. 

Portanto, ao falar em gestão ou supervisão torna-se importante a 

contextualização quanto ao nível e ao âmbito de ação. Neste caso, a gestão 

deve acontecer de forma integrada à equipe docente, levando em conta o âmbito 

de ação didática e curricular. Cabe também à gestão ações de 

naturezas pedagógicas, administrativas e de inspeção. 

 No entanto, gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto 

educacional, acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das 

questões da área da educação. 

 Pode-se dizer que gestão escolar é um conjunto de pessoas envolvidas em 

um processo educativo com diferenças culturais, políticas e econômicas, com os 

objetivos e metas comuns, que são o de fazer uma educação de qualidade, que 

atenda os anseios e desejos de todos, que é o de transformar o mundo em um local 

em que todos possam viver com igualdade de direitos e deveres, e onde todos 

possam crescer.  

A gestão envolve gerenciar recursos financeiros; desenhar, implementar, 

acompanhar e avaliar planos, organizar, promover, facilitar; criar condições 

favoráveis ao aproveitamento dos alunos, garantir e manter a casa em ordem. No 

entanto, isto não basta para fazer com que uma escola se aperfeiçoe e mude 

através de uma boa administração.  

Ferreira (2017) diz que a administração escolar está se transformando e 

dando abertura para novas possibilidades e modalidades de gestão, dependendo 

das necessidades de cada instituição escolar. Enfatiza o autor que a administração 

escolar atravessa hoje uma fase de profunda transformação.  

Essa transformação se traduz em diferentes medidas, que têm por objetivo: 

alargar e redefinir o conceito de escola: reconhecer e reforçar a sua autonomia; 
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promover a associação entre escolas e a sua integração em territórios educativos 

mais vastos; adotar modalidades de gestão específica e adaptadas à diversidade 

das situações existentes.  

2.2 A GESTÃO ESCOLAR  

A gestão está presente em todas as empresas e instituições públicas e 

particulares, sendo atualmente fundamental e necessária no setor de educação. A 

gestão escolar engloba as incumbências que as unidades escolares possuem, tais 

como: elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar o pessoal e os 

recursos materiais e financeiros (LOPES, 2013). 

A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na 
educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a 
orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos 
processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas 
para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos. (LUCK, 2009, 
p.23)  

A gestão educacional não surgiu para substituir a administração escolar, e 

sim, para complementá-la em aspectos até então não contemplados. O conceito de 

gestão educacional, portanto, pressupõe um entendimento diferente da realidade, 

dos elementos envolvidos em uma ação e das próprias pessoas em seu contexto; 

abrange uma série de concepções, tendo como foco a interatividade social, não 

considerada pelo conceito de administração, e, portanto, superando-a.  

Está previsto na Lei nº 9.394/96 (Brasil, 1996a) que as escolas possuem 

autonomia para atender as particularidades regionais e locais de seus alunos. No 

entanto, precisam respeitar as normas comuns dos sistemas de ensino.  

No Brasil, a gestão educacional é determinada por orientações previstas na 

Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), onde a mesma menciona o modelo democrático e 

participativo da administração escolar, modelo este que caracteriza a gestão 

educacional.  

O processo de gestão nas instituições de ensino precisa ser global, sendo de 

responsabilidade de toda comunidade escolar. Participam deste processo o diretor 

de escola, o coordenador pedagógico, o supervisor de ensino, os professores e 

todos os demais funcionários, além da família, que tem um papel importante e 

fundamental neste processo (LOPES, 2013).  
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    2.2.1 O Conselho Escolar: Fundamentos Legais e Participação  

As estruturas de gestão colegiada constituem mecanismos destinados à 

realização da gestão democrática, mediante a participação dos vários segmentos na 

tomada de decisões.  

No caso específico das escolas, essas estruturas são compostas por 

professores, alunos, funcionários, pais e representantes da sociedade e, por meio 

delas, “todas as pessoas ligadas à escola podem se fazer representar e decidir 

sobre aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos”. (CONSED6, 1997, p.14)  

Em pesquisa realizada no final dos anos 90, envolvendo todas as unidades da 

federação (exceto Rondônia), Parente e Lück (2000) identificaram a existência de 

várias estruturas de gestão colegiada no âmbito das instituições escolares, sob 

diferentes denominações.  

O Conselho Escolar apresentou-se como a estrutura colegiada de maior 

destaque, implantado em 13 unidades federadas e em 37,28% de suas escolas 

estaduais de ensino fundamental7.  

No Brasil, principalmente no período 1970/1980, esteve ligado aos 

movimentos sociais8 que se caracterizaram como formas de reação às 

desigualdades na distribuição dos vários serviços públicos que possibilitam uma 

melhor qualidade de vida à população, colocando-se entre eles a educação.    

O Conselho Escolar consiste em “um órgão colegiado que tem como objetivo 

promover a participação da comunidade escolar nos processos de administração e 

gestão da escola, visando assegurar a qualidade do trabalho escolar em termos 

administrativos, financeiros e pedagógicos”. (LÜCK, 2000, p.157) 

A melhoria da qualidade educacional e ampliação do compromisso da 

comunidade com a ação educacional local constituem seu objetivo, ao lado da 

 
6 Utilizou-se esta bibliografia de 1997, que, por mais esforços empreendido por el pesquisador na pesquisa 
bibliográfica, não se encontrou outra.  

7 No ano de 1997, identificou-se nas escolas da rede estadual de ensino fundamental, a existência de algumas 
estruturas de gestão colegiada presentes em várias unidades federativas e, outras, em apenas uma delas. Entre 
as primeiras colocaram-se o Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres/Associação de Pais e Professores, 
Caixa Escolar, Associação de Apoio à Escola/Associação de Apoio e o Colegiado Escolar. Presentes em apenas 
uma delas incluíram-se a Associação de Pais, Alunos a Escola, Conselho Deliberativo Escolar, Grêmio e 
Congregação (PARENTE e LÜCK, 2000). 

8 O termo “movimentos sociais” tem sido usado para se referir às ações reivindicatórias de segmentos da 
população, principalmente da população urbana (CUNHA, 2005).   
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função de acompanhar o funcionamento da escola e promover a participação da 

comunidade escolar no conjunto das atividades.  

Com funções normativas, deliberativas e de fiscalização das ações globais da 

escola, sua abrangência e as especificidades de atuação são estabelecidas em 

conformidade com o tamanho e a complexidade do sistema ou unidade escolar 

podendo, assim, apresentar variações.  

No entanto, a natureza colegiada é comum à quase totalidade deles e, de 

forma bastante semelhante, o objetivo final e a função se encontram definidos 

independentemente das especificidades de cada sistema ou unidade escolar (LÜCK, 

2000). 

Surge daí a necessidade da participação, que é sempre em nível político, 

visto que envolve interesse e organização da sociedade e que, associada à 

formação de qualidade, vai possibilitar o exercício da cidadania. O termo 

participação é analisado por Bobbio9, que considera haver três formas ou níveis de 

participação política que merecem ser esclarecidos.  

A primeira, ele designa com o termo presença, forma menos intensa e mais 

marginal de participação, pois se trata de comportamentos essencialmente 

receptivos ou passivos, como a presença em reuniões, a exposição voluntária a 

mensagens políticas, situações em que o indivíduo não põe qualquer contribuição 

pessoal. 

 A segunda forma é designada pelo termo ativação. Aqui, o sujeito 

desenvolve, dentro ou fora de uma organização, uma série de atividades que lhe 

foram confiadas por delegação permanente, de que é incumbido de vez em quando 

ou que ele mesmo pode promover.  

Por último, quando é tomado no seu sentido estrito, ou seja, quando é 

definido por situações em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma 

decisão política.  

Esta contribuição, segundo o autor, pelo menos no que se relaciona à maior 

parte dos cidadãos, só poderá ser dada de forma direta em contextos políticos muito 

restritos. Porém, ressalta que, na maioria dos casos, a contribuição é indireta e se 

expressa na escolha de dirigentes, isto é, de pessoas investidas de poder para 

 
9 Dicionário de Política (1998).  
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representar os indivíduos por certo período de tempo, sendo aqueles que legalmente 

estão investidos do direito de tomada de decisão a que se vincula toda a sociedade.  

Para Bordenave (2014), participação: 

É fazer parte, ter parte, ou tomar parte, sendo que cada termo já sugere um 
grau de participação diferente. O termo sugere tanto o estar presente ou de 
posse de uma pequena parcela de atuação, ou ainda de presença junto a 
um processo de decisão; como também pode sugerir uma participação 
densa e superlativa. Fazer parte, por exemplo, não permite que se faça 
ideia do grau de vinculação maior ou menor do agente em questão, se sua 
parcela de participação foi ou não decisiva. Diferentemente de tomar parte, 
que indica efetivamente que se tomou decisão no processo. 
(BORDENAVE,2014. p. 22) 

Para Gandin (2014), participação é o processo histórico de conquista da 

autodeterminação, de capacidade de definir o horizonte da sua caminhada. Afirma 

ainda que a participação pode ser pensada a partir de duas grandes concepções, a 

saber: a primeira, em que se ratifica a lógica da razão instrumental e da exclusão, 

esperando que todos os participantes estejam comprometidos, porém não 

questionam o que lhes foi proposto, evitando, desta forma, o conflito; a segunda, ao 

contrário da primeira visão, fundamenta-se na lógica de emancipação do homem e 

da sociedade.  

Visa à transformação, rompendo com as injustiças e promovendo a equidade 

social, quando a população compartilha do poder e dos bens materiais e simbólicos 

por ela produzidos. Historicamente, a razão instrumental, de concepção positivista, 

não concebe que a sociedade seja permeada de conflitos e de contradições, 

outorgando aos governantes, minoria dominante, o direito de decisão, sem que 

necessariamente haja a participação de todos. 

 Obviamente que esta é uma forma de participação autoritária e arbitrária, 

questão que, severamente, tanto Bobbio (1998) quanto Gandin (2014) não 

comungam, uma vez que a participação é restrita, vigiada, limitada, levando os 

indivíduos a estar constantemente em situação de dominação pela classe 

econômica e politicamente dominante. Fatos como estes já foram vivenciados em 

alguns países europeus, com o nazismo, o fascismo, o stalinismo e, no Brasil, com a 

ditadura militar.  

Não se percebe, deste modo, ideias opostas entre estes autores, posto que 

suas proposições estão assentadas nos pilares de luta pela democracia, pela 

equidade e emancipação social e política dos homens em sociedade.  
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Por sua vez, Demo, conceituando a participação, afirma que:   

A participação consiste em uma conquista para significar que é um 
processo no sentido legítimo do termo: infindável em constante vir-a-ser, 
sempre se fazendo. Assim, participação é em essência autopromoção e 
existe enquanto conquista processual. Não existe participação suficiente 
nem acabada. Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa 
a regredir. (DEMO, 2006, p. 17) 

O termo participação, tanto na perspectiva ativa quanto na passiva, de luta 

por direitos, equidade social, emancipação social e política, de processo em 

construção, possui diversas formas de interpretação, que dependem da forma em 

que cada indivíduo isolado ou coletivamente se encontre, bem como da sua 

percepção de mundo e dos instrumentos culturais que possui para analisar a 

realidade e a sociedade em que vive, consequentemente, no processo de 

construção de sua visão de mundo, sendo, portanto, complexa uma definição exata 

do termo.  

Todavia, pode-se considerar que a participação é necessária no e para o 

exercício pleno de conquista. Neste sentido, pode-se afirmar que a escola, mais do 

que qualquer outra instituição, é o lugar ideal para o exercício e a aprendizagem da 

participação.  

Mas, para que isso aconteça, é preciso que os administradores, os 

professores e até mesmo os pais considerem a importância da participação dos 

alunos na condução da escola e que incorporem aos seus objetivos educacionais o 

de ensinar e viver os valores da democracia.  Diante do exposto, considera-se que a 

gestão escolar tem que ser construída coletivamente; não pode ser fragmentada e 

sim participativa e democrática. 

   2.2.2 A Gestão Democrática: Pontos Iniciais de Discussão   

A palavra democracia tem sua origem na Grécia Antiga (demo = povo e kracia 

= governo). Num sentido genérico ou global, ela significa governo do povo, pelo 

povo e para o povo.  

Na sociedade atual, especialmente a partir dos anos 80, sua importância se 

ampliou em razão, por um lado, do processo de redemocratização política do país, 

com o fim da ditadura militar, e, por outro, da origem de novas abordagens 

administrativas com enfoques mais descentralizados e participativos, que surgem 

em resposta à nova crise do capital. Estes aspectos, por sua vez, não deixaram de 

influenciar os debates educacionais.  
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A Constituição Federal estabelece no Artigo 206 que o ensino nacional seja 

ministrado com base “nos princípios de igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, 

gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais e qualidade da 

educação”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de nº 9.394/96, em 

seu título II, artigo 3º, inciso VIII estabelece que:  

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios [...] VIII – 
gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino. [...]  As escolas públicas têm como base de ensino 
a gestão democrática. A partir desta descentralização oportunizada pela lei 
9.394/96, se consolidou a democratização no interior das escolas com a 
criação do conselho escolar. (BRASIL, 1996) 

Como afirma Lück (2006, p.98), “a gestão democrática, alvo de atenção na 

Lei nº 10.127, de 09 de janeiro de 2001, mais conhecida como Plano Nacional de 

Educação, acentua a necessidade da ação coletiva compartilhada”. Em momentos 

de experimentação da democracia na escola, prática esta efetiva, consolidada e 

vivenciada. Nesse sentido, reconhece-se na gestão democrática o modelo que torna 

possível a convivência dos sujeitos que compõem a escola, na busca da superação 

dos conflitos, em nome de um objetivo comum, isto é, a família e a escola. 

A gestão democrática implica a efetivação de novos processos de 

organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos 

coletivos e participativos de decisão (BRASIL, 2004). 

Libâneo (2013) diz que a organização e os processos de gestão são 

determinados conforme a concepção que se tenha das finalidades sociais e políticas 

da educação em relação à sociedade e à formação dos educandos. O autor afirma 

também que existe em um extremo a concepção técnico-cientifica (também 

chamado científico-racional) e, no outro, a sociocrática.  

Paro evidencia que:   

A gestão está associada ao fortalecimento da democratização do processo 
pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias 
e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados 
educacionais cada vez mais efetivos e significativos. A Gestão democrática 
da educação deve estar inserida no processo de relação da instituição 
educacional com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes a 
utilização de mecanismos de construção e de conquista da qualidade social 
na educação. Nessa perspectiva, a instituição educacional deve ter como 
fundamentais: o caráter público da educação; a inserção social e a gestão 
democrática, onde as práticas participativas, a descentralização do poder, a 
socialização das decisões desencadeiam um permanente exercícios de 
conquista da cidadania. Esta última é materialização dos direitos 
fundamentais legalmente constituídos, entre eles e o direito à educação. 
(PARO, 2000, p.37) 
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Mesmo porque é uma orientação premente tanto da Constituição Federal 

de 1988 como da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que a gestão escolar se 

constitua de forma democrática. 

Importante ressaltar que a gestão democrática promove a democracia e 

torna-se uma gestão político-pedagógica e administrativa, tudo com base na 

participação de todos os pais, professores, alunos, funcionários e corpo técnico 

existentes na escola, mesmo que haja diferenças sociais, políticas, religiosas e 

culturais.  

Entende-se que a promoção de uma gestão democrática e participativa está 

associada ao compartilhamento de responsabilidades no sucesso de tomada de 

decisões entre os diversos níveis e segmentos de autoridades do sistema 

educacional. Deste modo, as unidades de ensino poderiam, em seu interior, praticar 

a necessidades e expectativas, conforme os princípios de autonomia e participação 

de toda a comunidade escolar, com participação efetiva dos pais e professores.  

Assim, preza-se por uma gestão democrática capaz de conceber um estilo 

educacional agregador de pessoas, destacando, portanto, o caráter intencional de 

suas ações, bem como a importância das interações sociais no seio do grupo e as 

relações da instituição escolar com o contexto sociocultural e político.  

Lück (2000) esclarece o quanto é importante primar pelo desenvolvimento 

integral das pessoas, em especial o  dos alunos. Deste modo, defende-se a ideia 

de que a escola deve ser um ambiente construído coletivamente, envolvendo 

professores, alunos, pais e toda direção escolar.  

Só assim será possível vigorar, verdadeiramente, formas democráticas de 

gestão e de tomada de decisão. Deste modo, a  gestão e  o  processo de 

tomada de decisões são levados a cabo coletivamente, tornando possível 

aos membros do grupo escolar a discussão pública de projetos e ações e o 

exercício efetivo de práticas colaborativas (LIBÂNEO, 2013). 

No entanto, para que este protótipo de gestão democrática em função dos 

processos de ensino e aprendizagem não se resuma em meros discursos, torna-

se elementar a prática de determinadas ações.  
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    2.2.3 A Gestão Participativa  

Muito se fala em gestão participativa, porém, ainda se tem muito que avançar 

sobre essa modalidade de gestão, para que se possa efetivamente contribuir para a 

transformação social.  

Para Gandin (2014), trabalhar de forma participativa é muito importante, mas 

é necessário considerar: 

Se alguém quer que as pessoas participem, deve, antes de mais nada, levá-
las a sério. Quando houver desejo real de planejamento participativo, um 
aspecto metodológico constitui-se em ponto fundamental: recolher o que as 
pessoas sentem, desejam e pensam da maneira como elas o pensam, 
desejam e sentem, utilizando as próprias palavras que as pessoas 
escrevem ou pronunciam. O importante é definir que, para construir um 
processo participativo com distribuição de poder, não é suficiente pedir 
sugestões e aproveitar aquelas que pareçam simpáticas ou que coincidem 
com pensamentos ou expectativas dos que coordenam: é necessário que o 
plano se construa com o saber, com o querer e com o fazer de todos. 
(GANDIN, 2014, p.89) 

           A administração participativa nas escolas públicas é percebida como sendo 

um meio capaz de possibilitar maior envolvimento dos profissionais na gestão 

escolar.   

          Segundo Marques: 

A participação de todos nos diferentes níveis de decisão e nas sucessivas 
fases de atividades é essencial para assegurar o eficiente desempenho da 
organização. A flexibilidade de pessoas e da própria organização permite 
uma abordagem aberta, facilitando a aceitação da realidade e permitindo 
constantes reformulações que levam ao crescimento pessoal e grupal. A 
dignidade do grupo, e de cada um, faz-se pelo respeito mútuo. (MARQUES, 
2011, p. 87) 

A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, 

pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu poder de influenciar 

na determinação da dinâmica dessa unidade escola, de sua cultura e de seus 

resultados. Mas, o que é Gestão Participativa? 

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de 
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, 
decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. 
Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva 
conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante 
reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva. 
(LUCK, 2000, p. 37) 

Sob a designação de participação, experiências são promovidas, muitas das 

quais, algumas vezes, com resultados mais negativos do que positivos. Nelas deve-

se considerar a legitimidade do envolvimento de pessoas na determinação de ações 

e da sua própria efetivação. Isto porque, em nome da construção de uma sociedade 
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democrática ou da promoção de maior envolvimento da comunidade escolar nas 

organizações, facilita-se a realização de atividades que possibilitem e até 

condicionem a sua participação.  

No entanto, existe a possibilidade de que essa prática, dita moderna porque 

permite uma participação democrática, permaneça ainda dentro do controle de 

pessoas e processos. Esta é a razão da análise do que é realmente a gestão 

participativa.  

Lück cita algumas funções que o gestor deve adotar: 

– Manter os professores informados do que se passa na escola; recolher 
sua opinião e sua posição; 
– Criar uma atmosfera de trabalho, onde a livre expressão dos indivíduos 
não deve impedir a criação de um conjunto e de um todo positivo;  
– Encorajar cada professor a sentir-se membro de pleno direito de uma 
equipe; – Trocar informações importantes. (LÜCK, 2000, p.67) 

A abordagem participativa na gestão escolar demanda maior participação de 

todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os também na 

realização das múltiplas tarefas de gestão. Esta abordagem também amplia a fonte 

de habilidades e de experiências que podem ser aplicadas na gestão das escolas.  

Por não haver uma única maneira de se implantar um sistema participativo 
de gestão escolar, identificamos alguns princípios gerais da abordagem 
participativa. Nos mais bem-sucedidos exemplos de gestão escolar 
participativa, observou-se que os diretores dedicam uma quantidade 
considerável de tempo à capacitação profissional e ao desenvolvimento de 
um sistema de acompanhamento escolar e de experiências pedagógicas 
pela reflexão-ação. (LUCK, 2000, p. 27) 

A participação em seu sentido pleno caracteriza-se por uma força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem 

seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade social, 

de sua cultura e de seus resultados.   

Lück relata algumas estratégias para facilitar a participação: 

– Identificar as oportunidades apropriadas para a ação e decisão 
compartilhada; 
– Estimular a participação dos membros da comunidade escolar;  
– Estabelecer normas de trabalho em equipe e orientar a sua efetivação; 
– Garantir os recursos necessários para apoiar os esforços participativos;  
– Prover reconhecimento coletivo pela participação e pela conclusão de 
tarefas. (LÜCK, 2000, p.54). 

A responsabilidade da gestão participativa é complexa e envolve o 

entendimento e a competência relativa a questões políticas, pedagógicas e 

organizacionais, além das legais. Mas, para que a gestão participativa ocorra, ainda 
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é necessário trilhar um caminho que certamente não será fácil, porém desafiador, e 

somente será trilhado pelos verdadeiros agentes de mudança.  

 Nesse sentido, cabe afirmar que gestão democrática, participativa e 

compartilhada se torna possível quando todos os segmentos da escola são 

constantemente motivados e principalmente valorizados e envolvidos nos projetos 

pedagógicos construídos na escola.  

De acordo com Libâneo (2013), a gestão democrática participativa valoriza a 

participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, apostando 

na construção coletiva dos objetivos e do funcionamento da escola através do 

diálogo, do consenso. 

Com o apoio da comunidade, a escola vai evoluindo para atender melhor a 

toda a comunidade escolar. A prática de gestão não se desenvolve de modo 

solitário. As mais diferentes ações que compõem a gestão de uma escola, ou 

sistema de ensino, são resultantes do trabalho de múltiplos sujeitos. 

  2.2.4 Funções da Gestão Escolar 

A gestão escolar engloba todas as atividades da instituição. Ela é 

responsável, através de seu gestor, por garantir a organização e desenvolvimento 

da gestão da escola, materializando planos e projetos elaborados pela mesma. 

O artigo 12 da Lei nº 9.394/96 destaca as principais incumbências da gestão 

escolar nas Unidades de Ensino, com a seguinte redação: Os estabelecimentos de 

ensino, respeitada as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: 

I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  

III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - Articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola;  

VII - Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;  
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VIII - Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima cinquenta por cento do percentual 

permitido em lei. 

Para a realização de suas funções, pode-se classificar a gestão escolar em 

três áreas que funcionam de forma interligada:  

a) Gestão de Recursos Humanos: refere-se ao relacionamento com pais, 

alunos, comunidade, professores e pessoal administrativo, que deve ocorrer de 

forma a garantir o perfeito funcionamento da escola, contornando os problemas que 

surgirem e as questões de relacionamento humano;  

b) Gestão Administrativa: relaciona-se à parte física e institucional. A parte 

física é o prédio e os equipamentos/materiais que a escola possui e a parte 

institucional são os direitos e deveres, as atividades da secretaria e a legislação 

escolar;  

c) Gestão Pedagógica: estabelece os objetivos gerais e específicos para o 

ensino, definindo-os a partir do perfil da comunidade e dos alunos, os professores e 

a equipe gestora.  

As atribuições da gestão pedagógica estão descritas no Regimento Escolar e 

no Projeto Pedagógico da escola. De acordo com Lück (200), o planejamento, a 

elaboração e a execução de uma proposta pedagógica é a principal atribuição das 

unidades de ensino, devendo ela, assim, na sua gestão, trilhar um caminho 

orientado por esta finalidade.  

2.3 A ESCOLA PARTICIPATIVA 

O grande desafio de uma gestão democrática em qualquer instituição, mas, 

neste caso específico, nas instituições escolares, é a transição do discurso para a 

prática. Para tanto, faz-se necessário enfrentar esse desafio com determinação, 

comprometimento e competência, objetivando a construção de uma escola 

democrática com qualidade social.  

De acordo com Lück, para que a gestão participativa aconteça, é necessário 

seguir alguns passos iniciais que incluem: 

Redigir um código de valores que represente o comprometimento de todos 
da escola com a gestão participativa. As frases que abordam os valores 
podem, muitas vezes, ser apenas uma estratégia do responsável por 
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relações públicas. No entanto, se uma frase for desenvolvida com base no 
debate de um grupo numeroso de funcionários, pode agir como uma 
orientação sobre o que a organização pretende alcançar. As pessoas 
podem ser influenciadas e motivadas por um senso maior de propósito e as 
frases sobre conceitos e valores podem direcionar este esforço. 2. Construir 
o comprometimento pessoal de cada pessoa envolvida com a escola. Uma 
liderança forte é necessária para superar as várias barreiras e dificuldades. 
Se o diretor e a equipe de apoio não estiverem comprometidos, os 
professores sempre questionarão se o seu envolvimento será levado a sério 
ou se ele é realmente válido. 3. Promover a capacitação em serviço de 
professores e pais para que desenvolvam as habilidades necessárias à 
atuação participativa. Administrar participativamente, assim como ensinar, é 
uma forma de arte, quando bem praticada. No entanto, a gestão 
participativa baseia-se em habilidades e técnicas específicas. Ao 
desenvolver estas habilidades, os membros da escola necessitam de tempo 
para aperfeiçoá-las. 4. Circular a informação de cima para baixo na 
organização. Consultar é um esforço de mão dupla. Se este processo 
envolver a troca de ideias entre o diretor e os professores, o ambiente será 
mais propício à existência de consultas. E, embora nem todos os 
professores tenham interesse em participar do processo decisório, a maioria 
gosta de saber que algum dos seus colegas tomou parte no processo, 
representando suas percepções. A liderança participativa é uma estratégia 
empregada para aperfeiçoar a qualidade educacional. É a chave para 
liberar a riqueza do ser humano que está presa no sistema de ensino 
baseada no bom senso. (LÜCK, 1996, p.89) 

Saber ouvir opiniões diferentes e aprender a lidar com a diversidade são 

características necessárias ao diretor para levar à frente uma proposta de trabalho 

coletivo. Oferecer subsídios teóricos para elucidar dúvidas existentes e comentar 

experiências conhecidas são algumas sugestões para conduzir esse tipo de 

trabalho.  

Freire (2005) cita o diálogo como ponto fundamental na gestão participativa, 

pois é através dele que tomamos consciência e agimos conscientemente. 

A existência humana, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. Existir humanamente é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, 
volta-se problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 
pronunciar. (FREIRE, 2005, p. 93) 

Através de um constante diálogo é que surge a certeza de que se faz na 

escola uma gestão participativa. A participação da comunidade na elaboração dos 

projetos pedagógicos que a mesma pretenda desenvolver acontece a partir de 

encontros e reuniões na própria escola.  

Trazer a comunidade para o debate sobre a prática a ser viabilizada no 

interior da escola representa o ponto alto no processo de gestão participativa, 

enquanto enfrentamento e negociação do caminho que se quer dar para a educação 

no meio em que se vive.  
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A estratégia do envolvimento e participação da comunidade externa no 

cotidiano escolar conduz a um comprometimento maior desta para com o 

desenvolvimento da escola, a transformação social e a construção da democracia 

enquanto gestão compartilhada. 

Quando há participação e quando há gestão, estas conseguem estabelecer 

espaço e clima para que todos os seus membros discutam e decidam sobre os 

procedimentos a serem adotados e há também compromisso e responsabilidade 

quando da sua implementação, ou seja, a vontade coletiva organizada, exige e 

proporciona responsabilidade pelo processo de transformação, orientando o rumo 

que devemos tomar. 

A tarefa da gestão participativa na escola é contribuir para a implementação 

das mudanças, ajudando a criar um clima favorável na comunidade que cerca a 

escola, pois a educação é um processo de construção de identidades, e estas se 

constituem pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo reconhecimento do direito 

à igualdade.  

Trata-se de um clima no qual cada um percebe que tem responsabilidade por 

suas ações e sentimentos, onde a gestão da escola, entendida como a coordenação 

dos propósitos, ações e recursos que uma instituição empreende para alcançar 

objetivos institucionais e sociais propostos, é o desafio que é posto aos professores 

no processo de gestão participativa na escola.   

A compreensão de que participar significa atuar conscientemente em 

determinado contexto, faz dessa ação um impulsionador do ambiente escolar. Nesse 

sentido, a instituição escolar não é transformada apenas por sua determinação a 

partir de leis, decretos ou programas.  

É importante e necessário que a gestão escolar promova um clima propício à 

participação das pessoas, dos professores, dos alunos, dos pais e dos demais 

membros da comunidade, no processo de implementação de uma reforma 

educacional. Implementação de uma reforma educacional.  

 Esse comprometimento com a gestão escolar, evidenciado diariamente nas 

salas de aula, é expressão do projeto educativo que oferecemos à sociedade. 

Portanto, se queremos verdadeiramente uma sociedade mais justa e democrática, 

faz-se necessário que vivenciar a democracia nas unidades escolares. Uma vez que 

a escola é tida como local de formação permanente do professor.  
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10Anísio Teixeira foi o pioneiro no Brasil a estudar a gestão da escola e a ação 

administrativa escolar, termo que atualmente chamamos de tomada de decisão. A 

palavra decisão (do latim decisione) significa resolução, julgamento, escolha entre 

soluções possíveis. A tomada de decisão expressa, na gestão democrática da 

educação os compromissos com o ensino, com o conhecimento, com a escola e 

com a sala de aula.  

Este não é um momento isolado; resulta de um processo complexo que vai 

sendo construído sucessivamente e coletivamente, uma vez que a gestão 

democrática da educação ocorre na instituição escola, instituição eminentemente 

coletiva.  

           Veiga mostra-nos que:  

A construção de ações coletivas depende de nossa capacidade de diálogo, 
por meio do qual a valorização da diferença precisa unir-se ao diálogo em 
prol de propósitos comuns, objetivando a construção de visão social que 
esteja além das preocupações particulares de grupos sociais específicos, o 
que sabemos ser um tema difícil, para o qual criar formas de revisão e 
formação dos profissionais da educação é um dos caminhos para a 
compreensão da realidade, que nada mais é, do que um espaço incerto. 
(VEIGA, 2003ª, p103) 

           Nesse viés, o desenvolvimento profissional articula-se com o 

desenvolvimento pessoal e organizacional. O desenvolvimento pessoal refere-se 

aos professores em seu próprio processo de formação, por meio de reflexão acerca 

de sua prática cotidiana e sua identidade pessoal, gerando experiências 

significativas.  

           O desenvolvimento organizacional são as formas de organização e gestão da 

escola como um todo, especificamente fortalecida pelo trabalho coletivo. A 

articulação de desenvolvimento profissional, pessoal e organizacional é decisiva no 

âmbito da escola e, principalmente, dos projetos compartilhados.  

           A organização e a gestão escolar ocorrem mediante formas participativas, 

configurando a escola como uma comunidade democrática de aprendizagem, 

responsável pela formação continuada dos profissionais da educação.   

 
10 Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século 20, 
Anísio Teixeira (1900-1971) foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, que refletiam seu 
objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Como teórico da educação, Anísio não se preocupava em 
defender apenas suas ideias. Muitas delas eram inspiradas na filosofia de John Dewey (1852-1952), de quem foi 
aluno ao fazer um curso de pós-graduação nos Estados Unidos. Disponível em: https://novaescola.org.br 
(Acesso em maio de 2021).  
 

https://novaescola.org.br/
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   2.3.1 A Importância do Projeto Pedagógico (PP) como Eixo Norteador de 

Participação 

 O Projeto Pedagógico é um dos instrumentos que define a gestão 

democrática, e se caracteriza por sua elaboração coletiva. Ele é o documento 

norteador das ações da escola.  

 Segundo Libâneo (2013), é o documento que detalha objetivos, diretrizes e 

ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese 

das exigências sociais e legais do ensino e os propósitos e expectativas da 

comunidade escolar. 

Ele deve contemplar a dimensão de participação da comunidade escolar, pois 

sua elaboração, de acordo com Veiga (2003): 

É de corresponsabilidade dos professores, dos pais, dos alunos, do pessoal 
técnico-administrativo e dos segmentos organizados da sociedade local, 
contando ainda com a colaboração e a assessoria efetivas de profissionais 
ligados à educação. (VEIGA, 2003, p.13) 

Portanto, a proposta pedagógica representa a escola, ou seja, é a identidade 

da instituição de ensino. Define os objetivos e quais caminhos seguir para alcançá-

los. Deve ser fruto de todos os participantes da comunidade escolar, isto é, deve ser 

formulado pelo diretor, coordenador, professores, funcionários da unidade escolar, 

pais e alunos (LOPES, 2013).  

Em outras palavras, o Projeto Pedagógico deve expressar uma 

intencionalidade, ou seja, apontar para um caminho coletivamente, buscando e 

assumindo o que pressupõe um forte espírito de solidariedade entre outros atores 

que participam da sua construção. 

O Projeto Pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido 
como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento 
participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define 
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar a partir de um 
posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da 
realidade. (VEIGA, 2003, p.17) 

 Lopes (2013, p.45) diz que o PP é assim denominado devido às suas 

funções e aspirações dentro da escola, sendo que as próprias palavras que 

compõem o seu nome falam muito sobre ele:  

a) É projeto porque contém metas e objetivos concretos a serem 
alcançadas em um determinado período de tempo;  

b) é pedagógico porque define, reúne e organiza as atividades necessárias 
para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem no ambiente escolar. 
(LOPES, 2013, p.45) 
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O PP é uma obrigação legal descrita na Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a), no 

inciso I do art. 1211,  sendo seu principal objetivo o de democratizar a escola, 

definindo sua identidade baseado no perfil de todos que participam das atividades 

da escola e na comunidade a sua volta. Para tanto, orienta os profissionais da 

escola e as famílias como concretizar as ações previstas na proposta pedagógica.  

O desenvolvimento de atividades que contemplem a relação família-escola 

deve ser estabelecido no Projeto Pedagógico da escola. Segundo Polônia (2015), 

essas atividades podem ser bem diferenciadas, indo além das reuniões de pais e 

mestres e do auxílio nas atividades de casa. 

 Através do Projeto Pedagógico, a escola busca um ideal a alcançar de uma 

forma planejada, o que proporciona resultados mais eficientes e seguros, ou seja, é 

um conjunto de princípios que norteiam a elaboração e execução do planejamento e 

que implica que este planejamento seja realizado em todas as atividades escolares 

e, após a execução das ações previstas, haja a avaliação do processo e mudança 

caso seja necessário.  

Em síntese, o PP é um instrumento de transformação da realidade; envolve 

tudo que estiver relacionado com o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora 

da escola, sendo necessário que o mesmo esteja comprometido com as 

necessidades culturais e sociais da comunidade e fazendo com que a mesma se 

sinta parte na elaboração e nas ações desenvolvidas e não apenas produto destas 

ações.  

   2.3.2 O Papel do Gestor Frente à Função Social da Escola e o Compromisso 

com a Comunidade Escolar  

É papel do gestor enfrentar e vencer desafios inerentes à unidade escolar que 

ele administra. Ele é o articulador político da instituição que lidera, sendo o elo entre 

a Secretaria de Estado da Educação e a comunidade escolar que representa. 

Libâneo (2013) cita as seguintes concepções de gestão: técnico-científica, 

baseada nos princípios da administração clássica; Autogestionária – 

responsabilidade coletiva e participação direta de todos, sem direção, sem líder; 

 
11 O artigo 12 da LDBEN (Lei nº 9394/96) define que os "estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de: elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
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Interpretativa – caráter normativa, organizadora, Democrático-participativa – 

decisões tomadas em ação coletiva.  

A seguir, o  Quadro 1 apresenta as concepções de organização e gestão 

escolar. 

 

TÉCNICO-
CIENTÍFICA 

AUTOGESTIONÁRIA INTERPRETATIVA 
DEMOCRÁTICO- 
PARTICIPATIVA 

 - Hierarquiza cargos e 
funções; 

 - Racionalidade do 
trabalho; 

 - Administração clás-
sica ou burocrática; 

 - Gestão da qualidade 
total; 

 -Prescrição detalha- 
da de funções e 
tarefa; 

 - Divisão técnica do 
trabalho escolar. 

 - Poder centralizado 
no diretor; 

 - Formas de comuni-
cação verticalizadas; 

- Maior ênfase nas 
tarefas do que nas 
interações pessoais. 

 - Responsabilidade co-
letiva; 

 - Ausência da direção 
centralizada; 

 - Acentuação da parti-
cipação direta e por 
igual de todos os 
membros da Instituição; 

 - Recusa do exercício 
da autoridade; 

 - Promoção do poder 
coletivo na escola; 

 - Decisões coletivas 
por meio de assem-
bleias e reuniões; 

 - Alternância no 
exercício de funções; 

- Ênfase nas relações 
pessoais, mais do que 
nas tarefas. 

 

 

 - Privilegia menos o ato 
de organizar e mais a 
“ação organizadora” co- 
mo valores e práticas 
compartilhadas; 

 - Trabalha com base 
nas experiências sub-
jetivas. 

 - Busca de objetividade no 
trato de questões da 
organização e gestão, 
mediante a coleta de 
informações reais; 

 - Advoga formas de 
gestão participativa, mas 
não exclui a necessidade 
da coordenação. 

 - Defende uma forma 
coletiva de tomada de 
decisões, sem desobrigar 
as pessoas da respon-
sabilidade individual. 

 Quadro 1: As concepções de organização e gestão escolar. 

 Fonte: Libâneo (2013). 

 

O quadro de Libâneo resume as principais atribuições de cada modelo 

de gestão. O modelo escolhido pelo gestor escolar deve responder às suas 

expectativas dentro daquilo que propõe e de sua intencionalidade dentro da escola 

em que atua. 

Para Pozner (2015, p. 72), “o dirigente é responsável em levar adiante a 

gestão da escola que administra. Ser um gestor implica a competência de intervir na 

instituição considerando a totalidade das dimensões que lhe dão sentido”. Além das 

três dimensões tradicionais já conhecidas pedagógica, administrativa e financeira, a 
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autora acrescenta outras duas: a dimensão comunitária e a dimensão 

organizacional-operativa 

O aspecto comunitário contempla a relação sociedade-escola e, mais 

especificamente, a comunidade local e sua escola. A dimensão organizacional-

operativa constitui-se no suporte de todas as outras, facilitando a articulação entre 

elas. Paro assim se expressa sobre participação e transformação: 

Certamente, a participação da comunidade na gestão escolar ainda enfrenta 
sérios problemas. O que não se pode fazer é tomar os determinantes 
estruturais como desculpa para não se fazer nada, esperando que a 
sociedade se transforme para depois transformar a escola. 
Certamente, a participação da comunidade na gestão escolar ainda enfrenta 
sérios problemas que dificultam seu pleno estabelecimento, mas é de 
fundamental importância como pré-requisito para sua concretização e 
reconhecimento de sua relevância e necessidade. (PARO, 2000, p.19) 

O grande desafio da educação hoje é encontrar caminhos que nos orientem 

na busca de um entendimento de como conduzir essa geração que convive com 

uma tecnologia avançada, mas ao mesmo tempo em um mundo de violência, 

drogas e bullying, no qual devemos buscar alternativas que nos ajude a enfrentar 

os desafios presentes nas escolas. 

Esta responsabilidade não pode ser carregada tão somente pelos 

educadores, mas através de uma parceria permanente entre a família, escola e a 

sociedade. Observando a educação sob este ponto de vista, Brandão afirma que: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja na escola, de 
um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: 
para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para 
fazer, para ser ou conviver, todos os dias misturamos a vida com a 
educação. (BRANDÃO, 1981, p.07) 

Nesse contexto, a educação que é aprendida fora da escola faz parte da 

bagagem cultural que o aluno traz consigo para dentro do recinto escolar e 

necessita ser levada em conta pelos educadores como elementos que vão 

enriquecer o currículo.  

Então, a família passa a ser colaboradora em potencial para a formação de 

todo o processo educacional. Se os gestores tiverem essa percepção sobre a 

importância de compreender a riqueza cultural que se encontra presente em 

sua comunidade, estarão construindo uma gestão democrática, participativa e de 

qualidade. Dentro desta concepção, o gestor deve revestir-se de esforços voltados 

para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, para que a sua 

atuação participativa se torne gradativamente mais eficiente.  
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De acordo com Lück:  

Se a família e a comunidade que corresponde direta e imediatamente 
pela formação de nossa personalidade, a educação libertadora deve ser 
realidade dentro dela, garantindo a efetividade de diálogos, participação 
e integração de todos na tarefa educativa. (LÜCK, 2000, p.79) 

Desse modo, se existir participação e integração da família com a escola em 

todos os momentos do processo educacional, haverá uma troca de experiências 

valiosa para o enriquecimento da prática educativa.  

No entanto, é preciso que os gestores saibam escutar e dar a devida 

importância para toda contribuição que cada pai e mãe tenham a oferecer, seja 

qual for seu grau de instrução. Sobre a importância de saber ouvir nosso 

semelhante 

A vivência de uma metodologia participativa em que as relações solidárias de 

convivência pontificam, provocam, mesmo que lentamente a concretização de uma 

nova ordem social, deve propiciar à comunidade escolar, a experiência de uma nova 

dimensão da vida em sociedade na qual não participe só da execução, mas também 

da discussão dos rumos da instituição escolar. Em outras palavras, sendo presença 

ativa e criativa no ambiente escolar. 

O clima relacional de uma escola provém basicamente dos educadores que 

nela atuam. São eles que determinam as relações internas através do acolhimento, 

da aceitação, da empatia, da real comunicação, do diálogo, do ouvir e do partilhar 

interesses, preocupações e esperanças. 

Para desencadear uma ação educativa participativa, o grupo abre-se ao 
diálogo, a comunicação, entra em “contato” com a outra pessoa, só o 
conseguindo no diálogo, na empatia. O homem, ser de relações, tem na 
convivência e no relacionamento elementos para seu crescimento pessoal. 
(LOPES, 2013, p. 40) 

Dessa forma, o gestor deve proporcionar no ambiente escolar ações que 

viabilizem a participação de todos de forma compartilhada, como também garantir a 

formação continuada de seus profissionais, contribuindo para a qualificação da 

prática pedagógica bem como, desenvolvendo um clima integrador e de diálogo.  

Além disso, a escola também exerce uma função educativa junto aos pais, 

discutindo, informando, aconselhando, encaminhando os mais diversos assuntos, 

para que família e escola, em colaboração mútua, possam promover uma educação 

integral da criança. Uma relação baseada na divisão do trabalho de educação de 

crianças e jovens, envolvendo expectativas recíprocas.  



42 

 

Conforme Brandão (1981, p.12), "educação existe sob tantas formas e é 

praticada em situações tão diferentes, que algumas vezes parece ser invisível". Isto 

leva à compreensão de que a vida é essencialmente educativa. Tanto a convivência 

quanto o relacionamento familiar são fatores fundamentais para o desenvolvimento 

individual.  

Entender o indivíduo como parte de um sistema de um todo organizado, com 

elementos que interagem entre si, influenciando cada parte e sendo por ela 

influenciado, traz uma luz à compreensão acerca do desenvolvimento humano, 

contribuindo para a reflexão sobre os contextos familiar e escolar, que tanto podem 

ser elementos de moderação, inclusão e segurança.   

A tarefa de educar exige “liberdade e autoridade”, conforme Freire 

(2005, p.117). Com esse princípio, é importante compreender que educadores 

e pais necessitam orientar a  seus alunos ou filhos sobre os limites dessa 

liberdade, através de uma autoridade que não seja hostil, que não os impeça de 

tomar atitudes que os beneficiem, mas que busquem seus espaços sempre através 

de um diálogo franco e aberto que os possibilite ir ao encontro de seus ideais.  

Nas palavras de Freire, entende-se a importância da liberdade no processo 

educacional: 

A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa 
de seus próprios direitos em face da autoridade dos pais, do 
professor, do estado. É claro que nem sempre a liberdade dos 
adolescentes faz a melhor decisão em relação com o seu amanhã. É 
indispensável que os pais tomem parte das decisões com seu filho em 
torno desse amanhã. Não podem e nem devem s e  omitir, mas precisam 
saber e assumir que o futuro é dos filhos e não seu (FREIRE, 2005, 
p.119) 

Ainda complementa Freire (2005, p.78): “Podemos compreender que a 

tarefa de pais e educadores não pode se dar através de tomada de decisões 

daqueles que estão sob nossa responsabilidade”. 

 Em face disso, entende-se que se torna significativo deixá-los agir de acordo 

com suas vontades, porém orientá-los a assumir de forma ética e responsável seus 

atos e que as decisões tomadas se fundamentem de maneira autônoma. É 

necessário que aprenda com seus erros e acertos, a fim de que possa 

compreender seus limites de liberdade e autonomia para que haja um crescimento 

pessoal em sua vida. 
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      2.3.3 A Função Social da Escola Frente à Gestão Participativa  

O processo participativo visa a envolver a todas as pessoas da instituição 

escolar na busca comum, como também na responsabilidade pelo todo da 

instituição. Importante ter a clareza de que a instituição escola sempre vai imbricar 

em sua função social as mudanças advindas de cada época, no seu espaço e 

contexto social e histórico.  

Assim, ao pensar na função social da escola, busca-se na afirmação de Lück 

(2000, p.5), para quem “a escola desviou-se muitas vezes das tarefas do ensino e 

da aprendizagem para se dedicar às missões sociais”. 

Nesse ponto, entende-se que a função social da escola ultrapassa a troca do 

conhecimento sistemático em sala de aula. Para compreender a função social da 

escola hoje, é importante situá-la no mundo moderno, observando os vários papéis 

exercidos por ela, ao longo do tempo. 

Neste sentido, cabe uma profunda reflexão sobre a escola e a forma com que 

ela lida com as missões sociais e como se envolve com os problemas sociais em 

que se cerca no seu cotidiano e, principalmente, o objetivo levantado nesta 

dissertação, que pretende conhecer quais os desafios enfrentados pelo gestor 

escolar no acolhimento ao aluno imigrante. Em outras palavras, a escola acaba 

acolhendo todos esses problemas e outros não mencionados.  

Acresce-se que, na gestão democrática, o processo de participação da 

comunidade passa a atuar como luta política que vislumbra as especificidades da 

pratica social e não se atém apenas à escolarização, mas possui o lócus privilegiado 

no seu papel político institucional, resgatando a função social da escola e o 

compromisso com essa participação. 

De acordo com Lück: 

O gestor escolar tem como função precípua coordenar e orientar todos os 
esforços no sentido de que a escola, como um todo, produza os melhores 
resultados possíveis no sentido de atendimento às necessidades dos 
educandos e a promoção do seu desenvolvimento. (LÜCK, 2000, p.67) 

Nesse entendimento, a gestão participativa se caracteriza por uma força de 

atuação consciente, pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu 

poder de influenciar na determinação da dinâmica dessa unidade escola, de sua 

cultura e de seus resultados.  
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2.4 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

Na importância da participação há um ponto em comum entre a escola e a 

família, que é a necessidade de se buscar formas de articulação. É fácil falar sobre 

as formas de participação, mas é difícil construí-la. É um processo continuado e não 

mais como uma etapa a ser realizada.  

Talvez o atual desejo da escola como instituição seja a família mais próxima 

dela, para enfrentar as atuais dificuldades, as intencionalidades e obrigações 

decorrentes para efetivar a parceria desejada.  

Segundo Parolin (2016):  

Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as 
crianças para o mundo; no entanto, a família tem as suas particularidades 
que a diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa 
mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar 
uma criança. No entanto, ela necessita da família para concretizar o seu 
projeto educativo. (PAROLIN, 2016, p.99)  

O que se pode observar é que a escola e a família, cada qual com seus 

valores e objetivos específicos na educação de uma criança, constituem um 

organismo intrínseco, onde quanto mais diferentes são, mais necessitam uma da 

outra. Família e escola são pontos de apoio e sustentação ao ser humano, são 

marcos de referência existencial. Quanto melhor for a parceria entre ambas, mais 

positivos e significativos serão os resultados na formação do sujeito.  

Neste sentido, a educação é responsável pela herança cultural, 

compreendendo assim um processo de socialização, uma vez que:  

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações 
que não se encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por objeto 
suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, 
intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, 
e pelo meio especial que a criança particularmente se destine. (DURKHEIM, 
1978, p. 41)  

É fundamental e urgente essa transformação, para que não só os alunos, mas 

a família e a própria instituição possam estabelecer um elo de cooperação entre si. 

Entretanto, esta cooperação só será efetiva caso os pais compreendam que a 

escola não deve exercer a função moral da família.  

Uma vez que todos os setores da educação estejam conscientes de seus 

papéis, a escola poderá contribuir melhor para o aprimoramento da capacidade 

cognitiva e afetiva da criança, contando com a ajuda da família.  
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"Esta também poderá contar com o apoio da escola, a fim de melhorar o 

relacionamento com os filhos. Desta forma, a criança sentir-se-á capaz e protegida 

para aprender". (PAROLIN, 2016, p.56)  

Neste sentido, as comunicações entre família e escola deveriam ser mais 

estudadas, porque ambas precisam uma da outra. Assim, a interação entre família e 

escola não deveria ser reduzida apenas a reuniões formais e contatos rápidos, mas 

ocorrer regularmente em momentos de maior intercâmbio, nos quais a família 

pudesse efetivamente participar do cotidiano da escola.  

Além disso, a escola também exerce uma função educativa junto aos pais, 

discutindo, informando, aconselhando, encaminhando os mais diversos assuntos, 

para que família e escola, em colaboração mútua, possam promover uma educação 

integral da criança. Uma relação baseada na divisão do trabalho de educação de 

crianças e jovens, envolvendo expectativas recíprocas.  

No entanto, observa-se que há sempre um jogo de empurra: a família culpa a 

escola; a escola culpa a família, e esse problema se arrasta por um longo período, 

sem solução. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), em seu artigo 226 

diz que: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Já o artigo 

19 da Lei nº 8.069/90, que trata acerca dos Direitos Fundamentais diz que: “Toda 

criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado no seio de sua família e 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

entorpecentes”.  

Pode-se constatar até aqui o papel fundamental da família na vida das 

pessoas e a preocupação que o Estado tem em proteger esta instituição.  Deste 

modo, a família é a responsável pela educação, sendo também responsável por 

matricular os seus filhos em uma escola e de prepará-los para uma vida em 

sociedade, pois é junto de sua família que o sujeito tem as suas primeiras 

experiências, que vão ser compreendidas na escola. 

Para Parolin (2016): 

A escola é uma instituição potencialmente socializadora. Ela abre um 
espaço para que os aprendizes construam novos conhecimentos, dividam 
seus universos pessoais e ampliem seus ângulos de visão assim como 
aprendam a respeitar outras verdades, outras culturas e outros tipos de 
autoridade. Nessa instituição, o mundo do conhecimento, da informação, ou 
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seja, o mundo objetivo mistura-se ao dos sentimentos, das emoções, da 
intuição, ao dito mundo subjetivo. É emoção e razão que se fundem em 
busca de sabedoria. (PAROLIN, 2016, p.61) 

A escola e a família são duas instituições responsáveis pelo desenvolvimento. 

Porém, a escola oferece maior grau de socialização, por oferecer ao aluno o contato 

com outras crianças e outros adultos, oferecer um ambiente com regras além de 

novos conceitos educativos, e a escola separada da família poderá criar um clima 

artificial, desvinculando-a da realidade da criança, o que poderá levar ao 

desinteresse pelos estudos e pela escola.  

É notório que, quanto maior a parceria entre família e escola, maior é a 

chance de sucesso do aluno. É importante ressaltar que a ausência dessa parceria 

pode afetar a educação da criança ao longo de sua vida. 

Importante destacar que, tanto a escola quanto a família têm suas 

especificidades e suas complementariedades. Embora não se possa supô-las como 

instituições completamente independentes, não se pode perder de vista suas 

fronteiras institucionais, ou seja, o domínio do objeto que as sustenta como 

instituições (OLIVEIRA, 2010).  

A escola tem o papel de transformar o conhecimento comum da criança em 

um conhecimento sistematizado. Já o papel da família é o de educar, transmitir 

valores. A responsabilidade de educar não pode ser só atribuída à família ou à 

escola, pois, se a família atua de forma profunda e durante mais tempo, a escola 

oferece condições especiais para influir sobre o educando, pela formação 

especializada de seus elementos.  

Segundo Parolin (2016), a família e a escola são parceiras, o que traz um 

bom relacionamento entre ambas, contribuindo cada uma com a sua experiência e 

respeitando as exigências de cada uma, para que se possa evitar que o educando 

sofra consequências. 

Com a união da escola/família, preocupadas com uma educação de melhor 

qualidade para suas crianças, haverá um maior poder para solucionar os problemas 

enfrentados por essas duas instituições sociais, que são a base da sociedade.  

Não se trata de criar uma nova modalidade entre escola/família, para estudos 

dentro da educação, mas de propiciar condições para assegurar o compromisso e a 

parceria de ambas as instituições.  
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A escola deve dar continuidade e gerar possibilidades de aprendizagem, o 

que, através da organização de um ambiente desafiador e estimulante possa aguçar 

a curiosidade da criança para o conhecimento, abrindo janelas para a leitura de um 

mundo melhor.  

Em diversos momentos da rotina escolar percebe-se a dificuldade da 

aproximação entre a família e a escola. Um discurso frequente entre os professores 

é que as famílias não apoiam ou não valorizam a escola, menosprezando-a e, na 

maioria das vezes, desestimulando o trabalho que é realizado pela escola.   

Polônia (2015) afirma que: 

A família e a escola constituem os dois principais ambientes de 
desenvolvimento humano nas sociedades ocidentais contemporâneas. 
Assim, é fundamental que sejam implementadas políticas que assegurem a 
aproximação entre os dois contextos, de maneira a reconhecer suas 
peculiaridades e também similaridades, sobretudo no tocante aos processos 
de desenvolvimento e aprendizagem, não só em relação ao aluno, mas 
também a todas as pessoas envolvidas. (POLÔNIA 2015, p.29) 

Em face disso, a importância da relação família-escola deve ser um fator 

bastante considerado na hora de analisar o aprendizado dos alunos, tendo em vista 

que, na maior parte da vida das crianças e adolescentes, estes passam por esses 

dois ambientes, família e escola. Sendo assim, se não existir um equilíbrio entre 

estas duas instituições tão importantes para sociedade, o bem estar da criança e do 

adolescente podem ficar comprometido.  

Segundo Parolin, a educação das crianças deve ser observada como uma 

parceria: 

Apesar de haver diferenças distintas entre as obrigações da família e da 
escola, há também responsabilidades e objetivos comuns a ambas as 
instituições. Criar condições favoráveis para o desenvolvimento da criança é 
um dos objetivos comuns das duas instituições. Tanto uma quanto a outra 
influenciam e ajudam a determinar o curso de vida das crianças, razão pela 
qual a relação da escola e da família é vista como complementar e não 
como forças distintas e separadas. Partindo do princípio que reconhece o 
valor da relação família-escola, seja qual for a estrutura familiar, é possível 
pensar em como essa relação pode ser desenvolvida. (PAROLIN, 2016, 
p.123) 

Desse modo, se existir participação e integração da família com a escola em 

todos os momentos do processo educacional, haverá uma troca de experiências 

valiosa para o enriquecimento da prática educativa.  

No entanto, é preciso que os gestores saibam escutar e dar a devida 

importância para toda contribuição que cada pai e mãe tenham a oferecer, e isto 
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pode se dar através um entendimento mútuo de que a gestão democrática e 

participativa.   

Destaca-se que, quanto melhor for a parceria entre ambas, mais positivos e 

significativos serão os resultados na formação do sujeito, num entendimento de que 

a escola sozinha não é responsável pela formação da personalidade, mas tem papel 

complementar ao da família.  

   2.4.1 A Família e a Escola: Aproximações Necessárias  

A escola separada da família poderá criar um clima artificial, desvinculando-

a da realidade da criança, o que poderá levar ao desinteresse pelos estudos e pela 

escola. O bom aluno será sempre visto como o interessado em aprender, sendo que 

os que não querem estudar são vistos como os desordeiros, sem interesse em 

aprender. Muitas vezes não se busca a parceria da família para descobrir o porquê 

de tantos problemas na educação.  

Há sempre um jogo de empurra: a família culpa a escola; a escola culpa a 

família, e esse problema se arrasta por um longo período sem solução. Com a união 

da escola/família, preocupadas com uma educação de melhor qualidade para suas 

crianças, haverá um maior poder para solucionar os problemas enfrentados por 

essas duas instituições sociais, que são a base da sociedade.  

Os grupos sociais aos quais pertencemos são estruturas de relação que, a 
partir da prática, elaboram em nós tendências afetivas, estéticas, 
conceituais e de ação que apontam para uma resposta coerente aos 
problemas que nos apresentam em relação com os outros homens e com a 
natureza. (FREIRE, 1991, p.17)  

Merecem respeito e admiração todos os grupos que estão decididos a 

enfrentar o grande problema de ensino público brasileiro, que é o fracasso escolar, 

que todo ano atinge um número elevado de alunos, o que poderá restringir sua 

futura participação na vida social, econômica e política do país, seu acesso aos bens 

culturais produzidos pela sociedade atual, excluindo-os assim do pleno exercício da 

cidadania.  

Não se trata de criar uma nova modalidade entre escola/família, para 

estudos dentro da educação, mas, de propiciar condições para assegurar o 

compromisso e a parceria de ambas as instituições.  

A escola deve dar continuidade e gerar possibilidades de aprendizagem, o 

que, através da organização de um ambiente desafiador e estimulante possa aguçar 
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a curiosidade da criança para o conhecimento, abrindo janelas para a leitura de um 

mundo melhor.  

Ao nascer, a criança entra em um cenário em que ela não participou e nem 

construiu, este cenário é o mundo social, a realidade objetiva, que se constitui de um 

modo de organização econômica, política e jurídica da sociedade, de uma cultura, 

de instituições como a família, a escola, a igreja e outras (FERNANDES, 2018).   

Tudo isso é produto da construção humana, de homens que antecederam 

esta criança e que se introduz nas relações sociais na qual irá participar. Essas 

relações de primeiro contato ocorrem na família, sendo ela a primeira a preparar a 

criança para o início de sua participação na sociedade no qual começa a fazer parte.  

"As pessoas se educam mediadas por determinado objeto de conhecimento 

que é a própria realidade, a realidade vivida, que aí está a desafiá-las a conhecê-la e 

a transformá-la." (FREIRE, 1991, p. 31)  

Isso significa que, ao longo de sua vida, irá apropriando-se da realidade 

objetiva, e esta possibilitará sua ação no mundo, isto é, contribuindo na construção 

deste cenário social que está sempre inacabado e em transformação.  

O meio social se superpõe ao meio natural e transforma-se em um 

instrumento necessário à ação sobre o meio natural. A organização da vida coletiva 

retarda o momento em que a criança, de posse de um ofício, poderá contribuir por 

meio de serviços particulares, à existência de todos, a fim de assegurar a sua 

própria (WALLON, 1999, p.141).  

A história da vida do indivíduo é a história de pertencer a inúmeros grupos 

sociais, sendo que é através desses grupos que as determinações sociais mais 

amplas agem sobre o indivíduo. É no grupo familiar que uma criança aprende sua 

língua e sua nacionalidade. Este aprendizado possibilitará sua participação em 

outros grupos sociais, e sua interferência nas determinações que agem sobre ele.   

   2.4.2 A Família na Construção de uma Escola Inclusiva  

A instituição escolar e suas relações é um assunto muito complexo, porque 

envolve uma gama de situações, ora animadoras, ora desanimadoras, mas, nem por 

isto ela deve deixar de ter como objetivo a formação de cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres, desenvolvendo suas atitudes e convicções, sem estar a 

serviço de nenhum grupo dominante.  
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Para que a escola atinja os objetivos para consolidar-se como inclusiva, é 

necessário que todos, pais, alunos, professores, comunidade e escola estejam 

empenhados na construção de novas axiologias, tendo o ser humano como cerne 

principal nessa construção, sendo a educação um processo que nos acompanha 

durante toda a vida.  

Ela está presente em todos os lugares em que a criança se encontra, e 

acontece de fora e dentro da escola. Ela é condição necessária para a vida humana. 

No entanto, a educação, ao mesmo tempo em que é instrumento de controle social e 

também oprime, pode libertar.  

De acordo com Libâneo (2013): 

A educação é um conceito amplo que se refere ao processo de 
desenvolvimento unilateral da personalidade, envolvendo a formação de 
qualidade humanas físicas, morais, intelectuais, estéticas, tempo em vista a 
orientação da atividade humana. (LIBÂNEO, 2013, p. 22)  

A educação corresponde, pois, a toda modalidade de influência e inter-

relações que convergem para a formação de traços de personalidade social e do 

caráter, implicando uma concepção de mundo, ideias, valores, modos de agir, que 

se traduzem em convicções ideológicas, morais, políticas, princípios de ação frente 

às situações reais e desafios da vida prática (GOMES, 2020). 

O Art. 205 da constituição da República Federativa do Brasil define que: “A 

Educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

Neste sentido, a educação é um fator determinante no desenvolvimento do 

ser humano, e por isto merece toda a atenção, permitindo e favorecendo a 

discussão na busca de alternativas para que o processo seja o mais natural 

possível, onde os agentes envolvidos sintam-se partes importantes e responsáveis 

diretos pelos resultados almejados.  

Para Durkheim (1978): 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações 
que não se encontram ainda preparadas para a vida social: tem por objetivo 
suscitar e desenvolver na criança, certo número de estados físicos, 
intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, 
e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine. 
(DURKHEIM, 1978, p. 41) 
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Da definição de Durkheim podem-se extrair duas ideias importantes: a 

educação é ao mesmo tempo múltipla e una. A educação é una porque interioriza no 

indivíduo ideias que fazem parte do meio social em que vive: e também é múltipla 

porque transmite uma soma de conhecimentos distintos, que variam de classe para 

classe social ou de profissão para profissão.  

Portanto, apesar de ela ser una, pode existir dentro dessa unidade uma certa 

diversidade ou especialização de conhecimentos. 

 Ainda Durkheim (1978, p. 41) afirma que: “Cada um de nós, embora 

formando uma unidade, são constituídos de dois seres: um ser individual, e um ser 

social. Construir este ser em cada um de nós tal é o fim da educação”.  

Como seres que não apenas se vive, mas se convive. Por isto é 

imprescindível que a escola tenha como meta o exercício para a construção de uma 

participação mais democrática e participativa, onde toda comunidade escolar 

participe, viva a escola e acolha não somente os alunos migrantes, mas toda escola, 

para que se fortaleçam os pilares de convívio no espaço institucional. 

Encerra-se aqui a revisão da literatura que deu fundamentação teórica a esta 

dissertação. Passa-se a seguir para o Arcabouço Metodológico. 
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CAPÍTULO III: O ARCABOUÇO METODOLÓGICO  

Neste capítulo será apresentado o referencial metodológico utilizado para 

desenvolver o presente estudo. 

3.1 A TIPOLOGIA DA PESQUISA 

Para a realização desta dissertação de mestrado foi necessário seguir 

algumas fases: o assunto a ser pesquisado; a delimitação do tema; a identificação do 

objeto de investigação e dos objetivos; a definição dos métodos e procedimentos de 

investigação; a construção do marco teórico referencial; e a coleta e análise dos dados.   

Diante disso se definiu o método de pesquisa a ser utilizado, tendo em vista a 

natureza do problema. No que se refere à pesquisa, com foco principalmente nos 

objetivos relacionados a este estudo, caracteriza-se como descritiva, e exploratória. 

De acordo com Costa (2019 p. 42), este tipo de pesquisa "[...] tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis".  

Quanto à abordagem, a presente pesquisa pode ser classificada como 

qualiquantitativa, isto é, uma pesquisa mista. Creswell (2007) apresenta esta 

tipologia em relação às disciplinas das ciências sociais, incluindo a pesquisa 

educacional. 

O autor classifica em quatro os desenhos metodológicos possíveis dentro da 

abordagem mista: triangulação, utilizado quando objetiva-se comparar e contrastar 

dados estatísticos com achados qualitativos obtidos simultaneamente; embutido, 

onde um conjunto de dados (ex. quanti) serve de apoio para outro (ex. quali), ambos 

também obtidos simultaneamente; explanatório, com duas fases, onde dados 

qualitativos ajudam a explicar ou embasar resultados quantitativos iniciais; e 

exploratório, também com duas fases, onde os resultados qualitativos de um 

primeiro método ajudam no desenvolvimento do subsequente método quantitativo. 

Os métodos mistos combinam os métodos predeterminados das pesquisas 
quantitativas com métodos emergentes das qualitativas, assim como 
questões abertas e fechadas, com formas múltiplas de dados contemplando 
todas as possibilidades, incluindo análises estatísticas e análises textuais. 
Neste caso, os instrumentos de coleta de dados podem ser ampliados com 
observações abertas, ou mesmo, os dados censitários podem ser seguidos 
por entrevistas exploratórias com maior profundidade. No método misto, o 
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pesquisador baseia a investigação supondo que a coleta de diversos tipos 
de dados garanta um entendimento melhor do problema pesquisado. 
(CRESWELL, 2007, pp. 34-35) 

A triangulação consiste em combinar dois ou mais pontos de vista, fontes de 

dados, abordagens teóricas ou métodos de recolha de dados numa mesma 

pesquisa, para que se possa obter como resultado final um retrato mais fidedigno da 

realidade ou uma compreensão mais completa do fenómeno a analisar. A maior 

diversidade e integração de métodos produz uma maior confiança nos resultados 

(CRESWELL, 2007). 

Em complemento, Triviños (1987, p. 110) expõe que os estudos descritivos 

não ficam simplesmente na coleta, ordenação, classificação dos dados. Eles podem 

estabelecer relações entre variáveis. Neste tipo de estudo, o pesquisador necessita 

conhecer o assunto, para assim analisar os resultados sem a interferência pessoal.  

Para Sampieri (2006), o enfoque qualitativo apresenta a característica de não 

dar ênfase às variáveis envolvidas no fenômeno, mas, de entendê-lo. Seu propósito 

é o de reconstruir a realidade estudada, a complexidade em seu ambiente usual e a 

contextualização do ambiente.   

O autor esclarece ainda que os estudos qualitativos não pretendem 

generalizar de maneira intrínseca os resultados para populações mais amplas, nem 

necessariamente obter amostras representativas (sob a lei da probabilidade). 

O enfoque qualitativo se seleciona quando se busca compreender a 
perspectiva dos participantes (indivíduos ou pequenos grupos de pessoas a 
quem se investigará) acerca dos fenómenos que os rodeiam, aprofundar em 
suas experiências, perspectivas, opiniões e significados, isto é, a forma 
como os participantes percebem subjetivamente sua realidade. Também é 
recomendável selecionar o enfoque qualitativo quando o tema do estudo 
tenha sido pouso explorado, ou não tenha sido feita uma investigação a 
respeito em algum grupo social específico. O processo qualitativo se inicia 
com a ideia de investigação. (SAMPIERI, 2006, p. 364) 

Outra das vantagens da pesquisa qualitativa está na possibilidade de 

enfatizar as diferentes vistas, ou melhor, tanto dos que pensam e/ou atuam da 

mesma maneira, como a formação de uma tendência, como dos que são diferentes, 

não se encaixando nela.   

Nesta pesquisa, este tipo de possibilidade permitirá a atenção aos detalhes 

cruciais para a compreensão de certos entendimentos e atuações dos sujeitos 

investigados e o enriquecimento das reflexões feitas na análise de dados. Existem 

vários tipos de pesquisa que se podem associar com esta abordagem. Neste caso, 
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se trata de uma investigação não intervencionista, que se caracteriza dentro de uma 

perspectiva das tendências, como de levantamento ou survey.  

Pode-se entender a pesquisa survey como sendo a obtenção de dados ou 

informações sobre as características, ações ou opiniões de um determinado grupo 

de pessoas, designado como representante de uma população-alvo, utilizando-se 

um instrumento, geralmente um questionário.  

3.2 O CENÁRIO DA PESQUISA  

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da 

Silva, que está localizada na Avenida Maria Deolinda Franco de Megias, S/N, Bairro 

Cidade Nova, município de Bonfim, estado de Roraima. 

   3.2.1 Dados da Escola  

    Quadro 2: Os dados da Escola  

Dados da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva 

Código INEP 14006340 

Localização da Escola Urbana 

Dependência  Municipal 

Número de Funcionários da Escola 18 

Números de Professores 31 

Número de Gestores 1 

Número de Alunos 640 

   Fonte: 12Censo Escolar/INEP (2020). 

 

    3.2.2 Matrículas por Série 

     Quadro 3: Matrículas por série 

SÉRIE NÚMERO DE ALUNOS 

1º ano EF 85 

2º ano EF 60 

3º ano EF 90 

4º ano EF 85 

5º ano EF 30 

6º ano EF 30 

7º ano EF 42 

8º ano EF 46 

9º ano EF 50 

   Fonte: Censo Escolar/INEP (2020).  

 
12 Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação. 
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      3.2.3 Participantes da Pesquisa  

Participaram da pesquisa 28 (vinte oito) professores, 1 (um) gestor e 140 

(cento e quarenta) alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e 140 (cento e 

quarenta) pais ou responsáveis pelos alunos. 

     3.2.4 A Coleta de Dados 

A pesquisa junto aos sujeitos foi dividida em duas etapas, sendo a primeira 

correspondente aos procedimentos de levantamento de indivíduos e/ou grupos, e a 

segunda à coleta de informações junto a cada sujeito identificado. A segunda fase 

da pesquisa consistiu na coleta de informações mais específicas, ligadas às 

questões e objetivos desta investigação, por meio de um questionário com questões 

abertas e fechadas para os alunos e professores (apêndice 8), e um questionário 

para os pais e/ou responsáveis pelos alunos (apêndice 9).  

Com o intuito de atender aos preceitos éticos da pesquisa, juntamente com os 

questionários enviou-se a cada sujeito uma Carta de Apresentação e 

Recomendações acerca do preenchimento do questionário, bem como um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para os docentes e o Gestor (apêndice 5), e 

outros para os pais e/ou responsáveis pelos alunos  apêndice 6).   

Informa-se que, antes da aplicação dos questionários aos alunos, foi 

explicado pelo pesquisador o objetivo da pesquisa e também cada pergunta. Os 

questionários foram aplicados na biblioteca da escola, em horário de aula, com a 

anuência do gestor e dos professores. Iniciando com o primeiro ano e assim por 

diante.  

Os alunos concluíram o questionário em 15 minutos.  

A referida escola atende aos princípios democráticos, com a participação 

coletiva da sua comunidade escolar, que reflete a sua proposta pedagógica. Atende 

a uma clientela diversa quanto à situação socioeconômica e familiar, o que gera para 

a instituição escolar o desafio de atender a esta diversidade na promoção da 

aprendizagem e da formação do cidadão. 
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3.3 O ESTADO DE RORAIMA  

Roraima se destaca sobretudo por sua localização geografia. Situado no 

extremo norte da Amazônia setentrional, é considerado o estado mais 

setentrional do país. Roraima abrange uma área de 224.301,040 Km², e  sua 

população é de 450.479 habitantes distribuídos em todo seu território.  

Possui quinze municípios: Boa Vista, a capital do Estado, Cantá, Mucajaí, 

Iracema, Caracaraí, Alto Alegre, Amajari, Rorainópolis, Bonfim, Normandia, 

Pacaraima, Uiramutã, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe. 

 

     Figura 1: Mapa do estado de Roraima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: IBGE (2018).    

           Explica Barbosa (2015) que a maioria de seus municípios têm partes de 

seus territórios na faixa de fronteira que são considerados fronteiriços. Apesar 

de uma área relativamente extensa, apresenta uma densidade demográfica de 

2,01 hab./Km² (IBGE, 2010). 

Roraima limita-se ao Norte com a Venezuela; ao Sul com os estados do 

Amazonas e Pará; ao Leste com a Guiana; e a Oeste com o Amazonas e a 

Venezuela. Tem uma área de limite internacional de 964 km de fronteira com a 

República Cooperativista da Guiana, a Leste, ao Norte e a Oeste 958 km de 
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fronteira com a Venezuela (SILVA, 2008, p. 24). Nele se encontra o ponto mais 

extremo do País: o Monte Caburaí.  

Para Silva (2018): 

É um estado constituído por diferentes etnias, que no início de sua 
colonização pelos portugueses habitavam a região, principalmente do 
lavrado e as serras. Hoje, em conjunto com o Sul da Venezuela e 
com a Guiana, se constitui ainda com uma presença indígena 
marcante e consequentemente, de reservas delimitadas, demarcadas, 
homologadas, assim como de áreas de preservação ambiental. (SILVA, 
2008, p. 24) 

 Conforme Barbosa (2015), a questão indígena, em Roraima, tem sido 

importante no entendimento dos diversos conflitos ocorridos no estado ao longo 

das últimas décadas. No caso da faixa de fronteira, a área ao norte é privilegiada 

no que diz respeito à presença de indígenas, já que apresenta uma ocorrência de 

destaque nacionalmente.  

Roraima possui juntamente com o estado do Amazonas a maior 

concentração relativa de indígenas do Brasil e sua ocupação ocorreu ao longo dos 

séculos XVIII, XIX e XX.  

 Diz Silva (2008) q u e  a ocupação e o  povoamento se fizeram pelo 

povo não indígena, desencadeando o surgimento de povoados integrados a 

diferentes processos determinantes, culminando com a organização urbana atual 

roraimense. 

3.4 O MUNICÍPIO DE BONFIM 

Bonfim é um município do estado brasileiro de Roraima, sendo o oitavo maior 

em população segundo a estimativa de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

A sede do município faz fronteira com a cidade de Lethem, capital da região 

Guiana.  

A sede de Bonfim encontra-se ainda conturbada à cidade guianense de 

Lethem, constituindo uma aglomeração urbana transnacional. As duas manchas 

urbanas encontram-se separadas apenas pelo rio Tacutu, sobre o qual passa a 

ponte Brasil-Guiana, com uma extensão da BR-401. 

O município nasceu de um sítio religioso estadunidense. É comum se ouvir 

um diálogo nos dois idiomas falados na fronteira, o português e inglês. Atualmente, 

metade da população da sede do município é guianense ou descendente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
https://pt.wikipedia.org/wiki/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aglomera%C3%A7%C3%A3o_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tacutu
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-401
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Na última Assembleia Regional dos Tuxauas (que em outros estados 

brasileiros também recebem os nomes de Morubixaba ou Cacique) realizada no dia 

9 de dezembro de 2013, na comunidade indígena Jacamim, no município de Bonfim, 

no estado de Roraima, foi solicitado o censo de cada localidade para atualizar o 

banco de dados da Coordenação de Lideranças Indígenas Regionais Serra da Lua. 

Estas são as comunidades indígenas do município de Bonfim. As etnias existentes 

são Macuxi e Wapixana.  

Além de suas línguas maternas, eles falam português e inglês. Na saúde, 

existe um hospital público estadual com 25 leitos e vários postos de saúde no 

interior. Nas comunidades indígenas, a saúde é administrada pela SESAI (Secretaria 

Especial de Saúde Indígena). 

Há um pelotão especial de fronteiras subordinado à Brigada de Infantaria de 

Selva (situada em Boa Vista) que protege Bonfim. 

Conta com um sistema de distribuição de água, energia elétrica, agência dos 

correios, agência do Banco Bradesco, agência do Banco do Brasil (ainda em 

implantação), e rede telefônica. Existem no município 19 escolas de ensino 

fundamental e uma  de ensino médio. Uma biblioteca municipal, um mercado público 

e um estádio de futebol. O município possui um pequeno aeroporto, piçarrado, ainda 

não reconhecido pela Aeronáutica, e uma estação rodoviária. 

 Barbosa (2015), em seu trabalho de mestrado destaca que o município de 

Bonfim é derivado dos garimpos, que ocasionou um fluxo migratório de 

garimpeiros que ali chegaram proporcionando um desenvolvimento para a vila, 

e  provocando um expressivo crescimento populacional. 

A seguir, as figuras 2 e 3 apresentam respectivamente a Fachada da Escola 

Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, e a entrada da cidade de Bonfim.  

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica


59 

 

 Figura 2:  Fachada da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva 

 

Fonte: Acervo do pesquisador.  

 

  Figura 3: Entrada da cidade de Bonfim 

 

         Fonte: www.cidade-brasil.com.br  (Acesso março de 2021). 

http://www.cidade-brasil.com.br/
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CAPÍTULO IV: A ANÁLISE DO DADOS 

 

O tratamento das informações de dados foi realizado por meio da tabulação 

das respostas de todos os indivíduos. Os dados provenientes das questões 

fechadas e /ou aquelas relativas à caracterização dos indivíduos foram organizados 

e apresentados em gráficos e tabelas, para facilitar sua visualização.  

A análise quantitativa da frequência de alguns destes dados também foi 

realizada para a identificação de tendências e predominâncias provenientes todos 

de questões abertas, foram tratados pela técnica de agrupamento por semelhanças 

e diferenças (Goetz & Lecompte, 1988), visando à construção de categorias. 

Todas as respostas a uma determinada pergunta foram reunidas e se fez uma 

análise sistemática de seu conteúdo. 

4.1 COMPOSIÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS DE ANÁLISE 

A composição dos eixos temáticos de análise foi elaborada com o 

agrupamento das questões abordadas no questionário, justificando-se pela 

necessidade de exame da amplitude dos dados obtidos e indicação de fatores mais 

relevantes, em relação à concepção dos professores e alunos acerca da gestão 

escolar democrática participativa, e do envolvimento dos pais com a Escola.  

Destaca-se que, para o gestor, aplicou-se uma entrevista semiestruturada 

com 3 perguntas acerca do envolvimento com a comunidade. Para que os dados 

obtidos fossem mais ordenados, buscou-se um procedimento de organização que 

favorecesse a análise, apresentando e agrupando as respostas dos professores nos 

questionários, em forma de porcentagem.  

Diante do número elevado de informações provenientes dos dados obtidos, 

preferiu-se subdividir os eixos temáticos em sub-eixos e seus respectivos tópicos de 

análise. 

   4.1.1 Como você classifica a forma de gestão da Escola? 

O Gráfico 1 a seguir apresenta o resultado sobre a forma de gestão na visão 

dos professores. 
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           Gráfico 1: A forma de gestão da Escola na visão dos professores 

72%

28%

A forma de  gestão  na visão dos professores 

 20 professores   afirmaram
que  é boa com muita abertura

8 professores     afirmaram que
mais ou menos

      Fonte: Dados coletados na pesquisa  

 

Iniciada a consulta através de questionários, perguntou-se como o 

respondente classifica a forma de gestão de sua escola. Nesse sentido, 72% dos 

professores responderam ser de forma participativa, voltada aos interesses da 

comunidade, das pessoas e com espírito de equipe. Os outros 28% dos professores 

a classificam pouco aberta à participação. 

          Gráfico 2: A forma de gestão da Escola na visão dos alunos 

64%

25%

11%

A  forma de gestão na visão dos alunos 

79   alunos responderam que
há abertura  para participação

55 alunos responderam que há
pouca abertura

 16 alunos não souberam
responder

    Fonte: Dados coletados na pesquisa  
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Na visão dos alunos, há de se observar que mais da metade dos 

respondentes (64%) percebem que, na forma de gestão há abertura para o diálogo e 

a participação; 25% dos participantes não comungam, e 11% não souberam 

responder.  

Assim, fazendo uma analogia entre as respostas dos professores e dos 

alunos, pode-se afirmar que, na Escola, existe sim abertura para a participação dos 

atores escolares, ou seja, o que pensam sobre o que é almejado e o que se 

configura na prática educativa. 

“A educação escolar tanto pode atuar historicamente, constituindo-se em fator 

de mudança interna e externa da escola, quanto pode colocar-se contra a história, 

transformando-se em eficaz instrumento de conservação da situação vigente.” 

(FERNANDES, 2018, p. 35) 

 O espaço da escola deve ser um local para o exercício da democracia 

participativa, que se revela no cotidiano.  

Portanto, trazer à tona as questões que envolvem a escola e discutir com os 

alunos, professores, pais e comunidade, possibilita a tomada de consciência e a 

busca de soluções em conjunto.  

De acordo com Figueiró: 

É nos espaços de participação, construídos através de uma gestão 
democrática e participativa, que as pessoas aprendem a dizer a sua 
palavra. Expressar o vivido, tirando a “trava da língua” que lhe foi imposta 
há muitos anos. Rompe-se, dessa forma, com uma cultura do 
individualismo, onde a escola é vista apenas, dentro de paredes, muros, 
grades e portões, submetidos às determinações do sistema educacional. 
Incentivando a participação além dos espaços privados da casa, do bairro, é 
estabelecida uma relação além-fronteira. (FIGUEIRÓ, 2019, p. 46) 

Destaca-se que o gestor enfatiza em sua fala que:  

Espaços de participação e representatividade têm sido abrangidos na 
escola como forma de liberdade e transparência da equipe escolar à 
comunidade na qual está inserida. Tem se buscado alternativas para que 
esta representação não seja apenas em assinaturas, concordando com 
decisões impostas. Pouco a pouco, a comunidade vem entendendo a 
importância de sua presença e ação na Escola, como um meio a mais, para 
uma aprendizagem eficaz. As legislações educacionais, a LDBEN, o PNE 
(respetivamente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano 
Nacional de Educação), entre outras já regulamentam estas ações e, 
paulatinamente, constata-se o envolvimento da comunidade na Escola 
pública, não para fiscalizar apenas, mas para contribuir. (GESTOR) 

Em se tratando de ações sejam de caráter administrativo ou pedagógico é 

preciso que haja alguém que direcione os objetivos traçados pela E scola, no 
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sentindo de incentivar os demais segmentos a também tornarem-se gestores, 

atuando com autonomia e liderança, seja na sala de aula ou demais espaços 

escolares. Neste sentido, Libâneo (2013) esclarece que, com base nesse princípio 

mais geral, há que destacar o papel significativo do diretor da escola na gestão 

da organização do trabalho escolar.  

  4.1.2 Indique quais as características que melhor expressam o que pensa 

sobre a gestão da sua Escola 

   Gráfico 3: Características que melhor expressam o que o professor pensa sobre a 

gestão de sua Escola 

34,4%

7%31%

27,6%

Professores: Características que melhor expressam o que 
pensa sobre a gestão da sua Escola

Os professores exercem sua

atividade com senso crítico

Os professores não exerceu sua

atividade com senso crítico

A dignidade com que as
pessoas são tratadas

Há discernimento e tolerância

na gestão do trabalho escolar

 

  Fonte: Dados coletados na pesquisa  

Conforme demostram os gráficos nas respostas dos participantes, a maioria 

dos professores (34%) respondeu que eles podem exercer o senso crítico dentro da 

escola, seguidos de 31% que afirmam serem tratados como muita dignidade; 27,6% 

responderam que existe discernimento e tolerância na gestão do trabalho escolar, e 

uma pequena parcela de 7% que disseram que não exercem o senso crítico. 

 Nesse ponto, considera-se que a participação, o diálogo, a discussão 

coletiva, a autonomia são práticas indispensáveis da gestão democrática, mas o 

exercício da democracia não significa ausência de responsabilidades.  

Uma vez tomadas as decisões de maneira coletiva e participativa, é preciso 

pô-las em prática. Para isto, a escola deve estar bem coordenada e administrada. 
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Gráfico 4: Características que melhor expressam o que pensa sobre a gestão da 

sua Escola (alunos) 

 

 
  Fonte: Dados coletados na pesquisa  

 

As respostas dos 140 alunos participantes: 47,1% dos alunos participantes  

afirmaram que os professores  não exercem o senso crítico na Escola. No entanto, 

41,1% dos alunos perceberam que os professores exercem o senso crítico frente 

aos problemas da escola, e somente 11,8% deles afirmaram que as pessoas são 

tratadas com dignidade.   

Diante desses números, cabe afirmar que, somente quando houver a 

participação de todos, as responsabilidades serão divididas e assumidas de forma 

igual. Nesse princípio, uma proposta pedagógica construída pelos seus membros, 

de acordo com a realidade e necessidades existentes na própria escola, resultará na 

elaboração de um trabalho consciente e coletivo, consequentemente, democrático e 

com maiores chances de sucesso. 

Se a verdadeira democracia caracteriza-se, dentre outras coisas, 
pela participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não 
apenas como “titulares de direito”, mas também como criadores de 
novos direitos, é preciso que a educação se preocupe com dotar-
lhes das capacidades culturais exigidas para exercerem essas 
atribuições, justificando-se, portanto, a necessidade de a escola 
pública cuidar, de forma planejada e não apenas difusa, de uma 
autêntica formação do democrata. (PARO, 2000b, p.78) 

. 
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Assim, pode-se entender que, quando existe um trabalho participativo na 

realização dos projetos, existe também uma escola democrática. Para que isto 

seja possível é importante que se instale no recinto escolar uma abertura de 

participação e direito de todos manifestarem-se com suas ideias, bem como 

incentivar para que isto ocorra.  

 Diz  o gestor que: 

Entendo que gestão escolar, nos dias de hoje, são as ações realizadas 
pelo gestor para abrir caminhos em prol de uma nova reflexão sobre a 
educação, enfocando a organização e a liderança e procurando 
propiciar condições materiais e humanas para garantir o avanço 
educacional nos estabelecimentos de ensino, através de projetos, 
pesquisas e outros fatores importantes que possam contribuir na 
aprendizagem do aluno, preparando-o para o mundo moderno. GESTOR 

Com esta transformação social acontecendo na escola, de forma 

cooperativa, superando todos os entraves que se manifestam no cotidiano, 

teremos então a construção de uma escola participativa, verdadeiramente cidadã.  

   4.1.3 Assinale os itens que melhor se identificam com a gestão da sua Escola 

Observa-se nos Gráficos 5 e 6, a seguir (respectivamente professores e 

alunos) que, para 43% dos professores, e para 20,4% dos alunos, a Escola é 

democrática.  

Para 32,5% dos professores, na Escola existe liberdade de expressão; para 

os alunos, existe essa liberdade para 22%. Quanto aos horários, 21% dos 

professores acham que eles são padronizados. Essa porcentagem cai para os 

alunos: 17%.  

Para 14% dos professores, a Escola é conservadora. Porcentagem 

aproximada da dos alunos (10%). Ainda 2,0% dos professores creem que 

prevalecem a ordem e as regras.  

Como se pode notar, é uma minoria que creem que na Escola as ordens e as 

regras são obedecidas. Já para os alunos, essa opção é maior: 8,6% acreditam que 

as normas e regras são cumpridas. Somente 1,5% dos professores concordam que, 

em suas classes, imperam o silêncio e a imobilidade.  

Essa porcentagem obviamente aumenta para os alunos, pois 5,5% creem que 

na classe há silencio e mobilidade, apesar de a maioria concordar que na sala de 

aula há barulho, a maioria de seus colegas não ficam em seus lugares.  
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     Gráfico 5: Os itens que melhor identificam com a gestão da sua Escola 

(professores) 

 

        Fonte: Dados coletados na pesquisa  

 

 

   Gráfico 6: Os itens que melhor se identificam com a gestão da sua Escola 
(alunos)    

 

17%

8,6%

16,5%

10%

20,4%

5,5%

22%

Quanto à gestão da sua Escola, assinale os itens que melhor a 
identifica

Os horários são
padronizados

Prevalecem as ordens e
regras

Há liberdade de decisão

A escola é conservadora

A escola é democrática

Prima-se pelo silêncio e
imobilidade

Há liberdade de
expressão

 
  Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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Também foi possível verificar que, tanto para os professores quanto para os 

alunos, a Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva é democrática e existe 

liberdade de expressão. 

O que se evidenciou foi a existência de uma forte contradição entre a visão de 

gestão dos alunos e dos professores, ou seja, para aqueles a Escola é reprodução 

da estrutura dominante, onde as relações de poder se mostram através de 

hierarquias que privilegiam a submissão de uns sobre os outros, e, para estes, essa 

realidade parece não ser tão presente. 

Convém lembrar que “a democracia só se efetiva por atos e relações que se 

dão no nível da realidade concreta” (PARO, 2000, p. 18). Porém, ao que parece, ela 

existe mais em nível teórico do que prático, inclusive com contradições. 

O espaço da escola deve ser um local para o exercício da democracia 

participativa que se revela no cotidiano.  Portanto, trazer à tona as questões que 

envolvem a escola e discutir com os alunos, professores, pais e comunidade, 

possibilita a tomada de consciência e a busca de soluções em conjunto.  

No entanto, o gestor afirma que:  

Embora a tarefa da democracia não seja fácil, talvez o primeiro passo na 
direção de sua concretização seria a busca de um conhecimento crítico da 
própria realidade, procurando identificar os determinantes da situação tal 
como ela se apresenta, e a busca prática pela sua concretização; o que não 
se pode é usar os determinantes estruturais como desculpa para não se 
fazer nada, esperando-se que a sociedade se transforme para depois 
transformar a escola. Sem a transformação prática das pessoas não há 
sociedade que se transforme de maneira consistente e duradoura, o que 
também vale para a Escola, enquanto parte dessa sociedade. Então, 
acreditamos que o ponto central dessa mudança está na renovação da 
mentalidade e no consequente redimensionamento da condução do 
processo ensino-aprendizagem. (GESTOR) 

Entende-se que a escola, enquanto instituição, também precisa ter claro onde 

quer chegar e como conseguir isto. Segundo Paro (2000, p.119), alguns princípios 

devem nortear o trabalho do gestor para um bom desempenho da gestão 

democrática: “a interação, a democracia, a liberdade responsável e a cooperação”.  

O autor faz referência ao respeito mútuo entre as pessoas envolvidas da 

comunidade escolar, onde todos podem usufruir de liberdade para se expressar, e 

na importância da ação neste trabalho coletivo, porém respeitando a convivência 

pacífica, harmoniosa.  

Para tanto, é necessária uma equipe que se mobilize e tenha maior acesso 

possível às informações. O gestor deve ser capaz de manter sua equipe envolvida e 
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comprometida nos trabalhos, para que seja possível atingir os objetivos desejados, 

dividindo-se tarefas e responsabilidades. Desta forma, somam-se esforços, 

ampliando as chances de se obter resultados almejados com sucesso. 

4.2 CONVERSANDO COM OS PAIS 

A seguir será apresentado os resultados da pesquisa com os pais dos alunos. 

   4.2.1 Como procede o diálogo entre a direção e os pais? 

Quanto aos resultados sobre o diálogo entre a direção e os 

responsáveis pelo educando na busca de soluções para os problemas que surgem 

no ambiente escolar, para 40% dos pais há muito diálogo; para 46% há pouco 

diálogo; para 10% nenhum diálogo; para 2% outra resposta; e 2% não 

responderam. 

  Gráfico 7: Diálogo entre a direção e os pais 

 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa  

 

Conforme Paro (2000), o diálogo é visto como um autêntico modo de 

interlocução no sentido de procurar superar a estrutura de controle impositivo que 

atravessa os vínculos e as atividades inerentes à educação, bem como uma forma 

de construir conjuntamente um novo espaço social de forma ética e solidária. 
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É nos espaços de participação, construídos através de uma gestão 

democrática e participativa, que as pessoas aprendem a dizer a sua palavra. 

Expressar o vivido, tirando a trava da língua que lhe foram impostas há muitos anos. 

Rompe-se, dessa forma, com uma cultura do individualismo, onde a escola é vista 

apenas dentro de paredes, muros, grades e portões, onde as pessoas são 

submetidas às determinações do sistema educacional. 

De acordo com Parolin:  

O compromisso da família com a educação não cessará jamais. A 
instituição escolar não instrui sozinha. No momento em que o filho começa 
a ir para a escola, o vínculo com esta se inicia, sendo necessário a 
partir daí, o diálogo entre pais, escola e filhos. (PAROLIN, 2016, p.34) 

Neste caso, o trabalho em equipe e com a ajuda da família no enfrentamento 

dos problemas pode ser feito através de elaboração de regras de convivência e 

limites que atendam os anseios de todos.  

La Taille, sobre os limites estabelecidos para as crianças descreve que: 

[...] crianças precisam sim aderir a regras e estas somente podem vir 
de seus educadores, pais ou professores. Os “ limites” implicados por 
estas regras não devem ser apenas interpretados no seu sentido negativo: 
o que não poderia ser feito ou ultrapassado. Devem também ser 
entendidos no seu sentido positivo: o limite situa, dá consciência de 
posição ocupada dentro de algum espaço social – a família, a escola, e a 
sociedade como um todo. (LA TAILLE, 1996, p.9) 

 Para o Gestor: 

Muitos pais ainda são negligentes com relação ao aprendizado de 
seus filhos. Pouco importa a esse pai se seu filho aprende, como está 
sua concentração, ou se a escola precisa de seu apoio. Podemos ser 
mais atuantes, procurando saber quais as necessidades da Escola e 
professores, para que os mesmos levem aos nossos filhos sempre o 
melhor. (GESTOR) 

Lück (2000) destaca o papel de liderança dos gestores dirigentes de escolas 

eficazes, dizendo que são líderes, que estimulam os professores e funcionários 

da escola, pais, alunos  e comunidade a utilizarem o seu potencial na 

promoção de um ambiente educacional positivo e no desenvolvimento do 

seu próprio potencial, orientados para a aprendizagem e à  construção do 

conhecimento, a serem criativos e proativos na resolução de problemas e 

enfrentamento das dificuldades.  

Desta forma, antes da concretização da gestão democrática na Unidade 

Escolar, é preciso que a escola desenvolva primeiramente uma gestão 

participativa.  
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É preciso garantir que todos estejam dentro do processo de gestão por meio 

de ações que pouco a pouco constituirão a escola como uma escola de todos, onde 

a gestão democrática torna-se realidade.   

Assim, torna-se necessário que se estabeleça um clima de diálogo e 

entendimento sobre as responsabilidades que pais e educadores deverão ter, 

para que a educação aconteça de acordo com as metas estabelecidas. 

   4.2.2 Como é o acolhimento na Escola em que seu filho estuda? 

  Gráfico 8: Acolhimento na Escola 

 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa  

 

Detalhando a opinião dos respondentes como é o acolhimento aos pais pela 

gestão, verificou-se que, para 21%, o acolhimento é Muito Bom; para 47% dos pais 

o acolhimento é Bom; para 15% dos pais o acolhimento é Razoável; para 7% o 

acolhimento é Ruim; para 6% dos pais, outra resposta, e 4% não responderam  

Parolin (2016) conta que a relação entre família e dirigentes da escola se 

apresenta de maneira ambígua, uma vez que os gestores e os docentes, em sua 

fala, apontam ausência do envolvimento dos pais nas atividades escolares dos 

filhos. Contudo, demonstram desconforto ao serem criticados, cobrados e/ou 

mesmo questionados sobre situações referentes à rotina escolar.  
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47%

15%

7% 6% 4%

MUITO BOM BOM RAZOÁVEL RUIM OUTRA RESPOSTA NÃO RESPONDEU

Acolhimento na Escola
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No entanto, como afirma Chalita (2001), um espaço escolar, por melhor que 

se considere, com professores bem mais preparados, jamais poderá preencher o 

espaço vazio deixado pela família que se ausenta da responsabilidade com a 

educação de seu filho. Ao contrário, recomenda que participem de modo ativo para 

que a escola consiga atingir os objetivos a que se propõe. 

Conforme a autora, os pais,  em maior número, definitivamente não 

participam da vida escolar; uns por desconhecerem seus direitos, outros porque não 

sabem como, e outros tantos ainda por terem procurado se envolver e, por não 

terem sentido acolhidos, afastaram-se. 

E afirma o gestor que: 

A escola e a família devem andar lado a lado. Os objetivos que 
abrangem a educação familiar não podem ser diferentes da escola, pois 
ambas caminham no mesmo sentido, que é a formação do ser 
humano em sua totalidade. (GESTOR) 

Nesse sentido, afirma-se que a participação da família é importante. De 

acordo com Tedesco: 

Essa erosão do apoio familiar não se expressa só na falta de tempo 
para ajudar as crianças nos trabalhos escolares ou para 
acompanhar sua trajetória escolar. Num sentido mais geral e mais 
profundo, produziu-se uma nova dissolução entre família e escola, pela 
qual as crianças chegam à escola com um núcleo básico de 
desenvolvimento da personalidade caracterizado seja pela debilidade 
dos quadros de referência, seja por quadros de referência que diferem 
dos que a escola supõe e para os quais se preparou. (TEDESCO, 2002, 
p.36) 

Essa colocação do autor faz refletir que os objetivos que abrangem as 

necessidades da família não são os mesmos que a escola pode apresentar, 

fazendo com que haja um desestímulo da presença dos pais no 

acompanhamento da vida escolar dos filhos.  

É necessário que se estabeleça um clima de diálogo e entendimento 

sobre as responsabilidades que pais e educadores. Esse clima de diálogo deve 

existir para que a educação aconteça de acordo com as metas estabelecidas. 

Em se tratando de acolhimento, destaca-se que a acolhida, sentir-se 

acolhido, deve fazer-se presente no ambiente escolar. Ao recepcionar bem os pais 

cria-se uma proximidade que faz com que os laços entre a família e a escola se 

estreite, e quem ganha nessa consolidação de vínculo é a própria gestão. 

Silva (2014), pontua a fundamental importância quanto ao envolvimento 

participativo dos pais na vida estudantil de seus filhos, contribuindo não só para a 
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melhoria do rendimento escolar, como também, na promoção e desenvolvimento de 

vínculo entre os pais e a escola. 

Destaca-se também, na visão do pesquisador, que educadores e pais, 

acima de tudo, precisam lançar um olhar sobre o aluno como um ser humano em 

formação, alguém que lhe foi confiado para orientá-lo em suas decisões até 

que encontre sua verdadeira vocação em sua vida, tendo em vista que é na 

união, que se supera as dificuldades. 

   4.2.3 Você já foi convocado (a) a comparecer na Escola?  Por qual motivo? 

  Gráfico 9: Pais convocados para ir à Escola 

 
  Fonte: Dados coletados na pesquisa  

 

Ao serem questionados se alguma vez foram chamados/convocados para ir 

à Escola, de acordo com o que se observa no Gráfico 9, 21% dos pais 

responderam sim; 70% responderam não, e 9% não responderam. 

Quanto aos motivos, observa-se os motivos de maior índice: 40% dos pais 

foram convocados 17 vezes por problemas de comportamento em sala de aula; 

e 28% dos pais foram convocados a comparecer à Escola 12 vezes por problemas 

de relacionamento dos filhos com os colegas; 17% dos pais foram convocados 6 

vezes porque os filhos apresentaram dificuldades de aprendizagem; 15% dos pais 

foram convocados 3 vezes para comparecerem à Escola porque seus filhos não 

fazem as atividades escolares.  
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  Quadro 4: Motivos da convocação dos pais na Escola 

 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Entende-se que o comportamento inadequado dos alunos prejudica a 

aprendizagem. É sabido que a indisciplina na escola é um problema na prática 

educativa, o que interfere no processo de ensino e aprendizagem no contexto 

escolar, pois a educação é um processo histórico social e cultural.  

O educando está inserido em um meio social com tantas adversidades 

culturais, e cada família tem uma maneira de educar. A indisciplina está relacionada 

às vezes com a falta de controle dos pais, onde repercute na vida escolar do 

indivíduo, pelo fato de o aluno estar inserido no seio familiar, que é a primeira 

sociedade onde o mesmo aprende a conviver.  

Estes resultados podem suscitar dúvidas quanto à origem dos problemas, 

quanto às situações nas quais eles ocorrem e quanto à frequência, e se seriam nas 

mesmas disciplinas/professores.  

A partir da descoberta da origem dos problemas, o gestor, 

especialmente os professores que se deparam com situações assim, devem 

reavaliar o modo como está sendo conduzido o processo de ensino- 

aprendizagem em sala de aula, assim como outras medidas podem ser tomadas. 

Considera-se que, a partir do momento que os pais são convocados para 

comparecerem à escola, é necessário um engajamento entre escola e pais para 

Motivo Numero de Pais Percentagem (%) Frequencia (vezes)

Dificuldade de aprendizagem do educando 24 17 6

Por não fazer as atividades escolares 21 15 3

Por problemas de comportamento em sala de aula 56 40 17

Por problemas de relacionamento com os colegas 39 28 12

Total de Pais 140 100%

Motivos de convocação dos pais na Escola
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buscar-se solucionar os problemas, cujo objetivo é integrar e incluir esses alunos, 

para eles possam exercer de fato o seu direito de cidadão, e também ter a 

obrigação de conhecer seus deveres para com a sociedade. 

Em outras palavras, ao gestor escolar também cabe responsabilidades 

de ordem pedagógica, que não devem ser negligenciadas ou transferidas para 

outros profissionais, pois se relacionam-se com o êxito da Unidade Escolar, na 

articulação entre a escola e a família dos alunos que fazem parte da Unidade 

Escolar por ele dirigida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa procurou-se compreender 

a importância da articulação entre a escola e a família, no que diz respeito à 

educação formal. Nesta busca constante por uma melhoria da qualidade 

educacional, a escola não pode isolar-se em seus problemas na tentativa de 

encontrar soluções sem a parceria daqueles que são os beneficiados por ela.  

Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço de inclusão, torna-se 

necessário que o(a) gestor(a) acompanhe as inovações, conciliando o conhecimento 

técnico à arte de disseminar ideias, de bons relacionamentos interpessoais, 

sobretudo sendo ético e democrático. 

 A partir dessa reflexão se fez necessário aprofundar os estudos sobre 

a  gestão escolar, visando apreendê-los na realidade objetiva, na construção 

de uma gestão democrática, participativa e compartilhada. 

Assim, ao responder como proporcionar uma reflexão sobre a gestão 

democrática da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, a pesquisa 

apontou que a gestão escolar democrática e participativa é um elemento de 

democratização da escola, na articulação das relações sociais entre a família e a 

escola com o contexto histórico em que se encontram.  

É claro que ela deve ser construída no cotidiano escolar e que encontra, 

principalmente nas mãos do gestor responsável pela criação e a manutenção de 

processos, atitudes e vivências democráticas. No entanto, verificou-se que é 

fundamental que a escola cumpra sua função social, a fim de que possa atingir 

objetivos educativos em seu todo, nos serviços inerentes a ela e, principalmente, no 

atendimento a pais, alunos, e também em relação ao ensino-aprendizagem. 

No identificar quais são os meios facilitadores ou não de participação da 

família na gestão democrática e sua efetivação, pode-se inferir que a realidade 

educacional atualmente nos remete a grandes desafios, onde os gestores sentem 

dificuldades em enfrentá-los sem ajuda de parcerias com outros profissionais e 

principalmente com a família e a sociedade em que a escola se encontra 

inserida, onde educar para a convivência social é um dos princípios básicos para o 

êxito do processo educativo.   
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Destaca-se que é fundamental que se reforce a necessidade do trabalho do 

gestor, onde a participação é o caminho para uma gestão democrática e que se 

traduz numa educação de qualidade, sendo o diálogo com seus pares de 

fundamental importância no processo democrático e participativo.  

Verificou também que, quando existe um comprometimento de todos os 

envolvidos, estabelece-se um trabalho com objetivos comuns entre a escola e os 

pais, podendo-se consolidar um pacto de ideais para a consolidação de uma 

escola verdadeiramente cidadã. 

No estudar as aproximações do conceito de participação com o processo de 

gestão democrática, o pesquisador pode afirmar que todos os envolvidos na prática 

educativa devem refletir sobre o exercício de gestão democrática, o qual exige a  

ousadia de mudar e transformar a realidade social através do envolvimento de 

todos.  

Pode-se dizer que a escola sozinha não é capaz de formar um ser humano 

completo para a vida. Ela precisa da colaboração da família para obter bons 

resultados em relação à educação dos alunos/ filhos. 

Isso foi identificado em várias referências que tratam da relação entre família 

e escola. Apenas com uma parceria entre as duas instituições será possível atingir 

um pleno desenvolvimento afetivo e cognitivo do sujeito que está se formando.  

 A partir do momento que esse ideal for alcançado, pode concomitantemente 

contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, pois uma criança 

bem formada será um adulto completo, com valores éticos e morais, de forma a 

buscar a plena satisfação de seus objetivos em meio à sociedade, fazendo um bom 

uso de sua cidadania.  

No descrever as ações empreendidas pelo gestor para   a participação da 

família  na vida escolar dos filhos ficou claro na pesquisa, verificou-se  que a  gestão 

escolar democrática participativa oferece à comunidade escolar o desafio de 

perceber que a igualdade de oportunidades para a democracia significa igualdade 

de oportunidades reais para todos que são desiguais, para todos que necessitam de 

possibilidades diferentes para se desenvolverem. 

A viabilidade desta realidade apenas será possível, quando se superar as 

práticas autoritárias que permeiam as práticas educativas, e quando estas forem 
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substituídas por processos de participação coletiva, que favoreça o desenvolvimento 

humano, oferecendo novas possibilidades de olhares e ações educativas. 

 No entanto, todos os envolvidos precisam entender a escola como um 

espaço aberto, crítico e criativo, onde o aluno não seja receptor de conteúdos 

prontos e acabados, mas seja visto como um ser em formação, capaz de construir 

sua própria história de vida. 
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APÊNDICE 1: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO 

DA PESQUISA NA UNIDADE DE ENSINO 

 

 Bonfim, 10 de agosto de 2019. 

 

Prezado  Gestor  da Escola Municipal  Maciel Ribeiro Vicente da Silva 

NESTA 

 

Sou Mestrando da Universidad San Lorenzo – Unisal, situada na Ciudad de 

San Lorenzo - República Del Paraguay. Com o objetivo exclusivo de coletar e 

analisar informações para a realização de algumas reflexões e apontamentos que 

farão parte da dissertação de mestrado que ora realizo, solicito vossa autorização 

para realizar a pesquisa na Unidade Escolar sob sua responsabilidade.  

Esclareço que as informações são fundamentais para o aprofundamento e a 

consolidação das pesquisas para o trabalho em curso, e todos serão considerados 

exclusivamente sob o âmbito educacional e tratados sigilosamente, visando-se 

apenas Ao enfoque pedagógico que se constitui o cerne da questão, não havendo 

divulgação pública dos dados individuais e particulares coletados. 

Grato pela colaboração, 

 

 

 

 

______________________________________ 

                                    Emerson Martins Coimbra 
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APÊNDICE 2: SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NA 
PESQUISA 

 

 Bonfim, 30 de agosto de 2019. 

 

Prezados docentes da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva 

NESTA 

Sou Mestrando da Universidad San Lorenzo – Unisal, situada na Ciudad de 

San Lorenzo, República Del Paraguay, e, com a intenção de aprofundar as 

pesquisas para a realização desta dissertação de mestrado que ora elaboro, solicito 

gentilmente que respondam às questões do questionário em anexo.  

Grato pela colaboração. 

 

 

______________________________________ 

Emerson Martins Coimbra 
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APÊNDICE  3: CONVITE AOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA 

PESQUISA 

 

 Bonfim , 5 de setembro de 2019  

 

Caríssimos alunos  

 

Sou Mestrando da Universidad San Lorenzo – Unisal, situada na Ciudad de 

San Lorenzo - República Del Paraguay e, com a intenção de aprofundar as 

pesquisas para a realização desta dissertação de mestrado que ora elaboro, solicito 

gentilmente que respondam às questões do questionário em anexo, após a 

explicação do pesquisador.  

Grato pela colaboração. 

 

 

______________________________________ 

Emerson Martins Coimbra 
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APÊNDICE 4: CONVITE AOS PAIS DOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA 

PESQUISA 

 

Bonfim , 30 de setembro de 2019  

 

 

Caríssimos pais e/ou responsáveis pelos alunos matriculados na Escola Municipal 

Maciel Ribeiro Vicente da Silva 

 NESTA 

Sou Mestrando Universidad San Lorenzo – Unisal, situada na Ciudad de San 

Lorenzo - República Del Paraguay, e, com a intenção de aprofundar as pesquisas 

para a realização desta dissertação de mestrado que ora elaboro, solicito 

gentilmente que respondam às questões do questionário em anexo, após a 

explicação do pesquisador.  

Grato pela colaboração. 

 

 

______________________________________ 

                                     Emerson Martins Coimbra 
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APÊNDICE  5: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

DOCENTES E GESTOR DA ESCOLA MUNICIPAL MACIEL RIBEIRO VICENTE 

DA SILVA 

 Bonfim ___/___/2019. 

 

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, 

__________________________________________, aceito participar da pesquisa 

intitulada: “Os desafios da gestão para participação da família  na vida   

escolar dos filhos: Caminhos a trilhar”, vinculada ao Programa de Pós-

graduação, Mestrado em Ciências da Educação pela Universidad  San Lorenzo – 

Unisal, situada na Ciudad de San Lorenzo - República Del Paraguay, sob a 

responsabilidade do mestrando Emerson Martins Coimbra, que foi orientado pela 

Profª Drª Catarina Costa Fernandes (e-mail  catarinacosta@terra.com.br) Telefone: 

(45) 3527-2996.  

Este estudo faz parte da dissertação de mestrado, onde o pesquisador busca 

conhecer os desafios enfrentados pelo gestor da Escola Municipal Maciel Ribeiro 

Vicente da Silva, do Município de Bonfim, estado de Roraima, para participação da 

família  na vida  escolar dos filhos.  

Fui esclarecido (a) de que a minha participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista semiestruturada, a qual será gravada, e, após, transcrita. Estou 

ciente de que não há riscos em participar desta pesquisa, bem como terei garantia 

de acesso aos resultados da mesma, os quais contribuirão para produções 

científicas a serem divulgadas em eventos da área, sendo que o meu nome se 

manterá em sigilo absoluto.  

Também tenho ciência de que poderei fazer qualquer pergunta e desistir de 

continuar participando, retirando meu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a minha pessoa. Não terei 

nenhuma despesa e também não receberei nenhuma remuneração.  

         Sem mais, o (a) participante declara que foi esclarecido (a) de forma clara e 

detalhada sobre todos  os procedimentos, e autoriza sua participação por meio deste 

documento, o qual é emitido em duas vias, ficando uma com o pesquisador e outra 

com o participante.   

___________________________ 

mailto:catarinacosta@terra.com.br
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APÊNDICE  6: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS 

 

Senhores pais ou responsáveis: 

Venho por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pedir a 

autorização para que o (a) aluno (a) __________________________________ 

participe da pesquisa vinculada ao Programa de Pós-graduação - Mestrado em 

Ciências da Educação Universidad  San Lorenzo – Unisal, situada na Ciudad de  

San Lorenzo - República Del Paraguay, sob a responsabilidade do mestrando 

Emerson Martins Coimbra, que foi orientado pela Profa. Dra.. Catarina Costa 

Fernandes (e-mail catarinacosta@terra.com.br) Telefone: (45) 3527-2996. Este 

estudo faz parte da dissertação de mestrado do pesquisador, que busca conhecer 

os desafios enfrentados pelo gestor da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da 

Silva, do Município de Bonfim, estado de Roraima, para a participação da família na 

vida escolar dos filhos. 

        Desta forma, solicito sua autorização para que o (a) aluno (a) participe desta 

pesquisa, respondendo um breve questionário que será aplicado em sala de aula, na 

presença da professora.   

Esta pesquisa não apresenta riscos e não irá identificar nem a você e nem ao 

(a) aluno (a), permanecendo os nomes em sigilo absoluto. Se depois de consentir a 

participação do (a) aluno (a) você desistir que ele (a) continue participando, tem o 

direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo. Não haverá nenhuma despesa 

nem remuneração, pois se trata de uma participação voluntária, que estará 

contribuindo para o conhecimento e a divulgação científica, a  qual terão garantia de 

acesso aos resultados, se assim desejarem. Pelo presente, declaro que foi 

esclarecido (a) de forma clara e detalhada sobre todos os procedimentos, e autorizo 

a participação do (a) aluno (a) por meio deste documento, o qual é emitido em duas 

vias, ficando uma com o pesquisador e outra com o (a) participante.         

Sem mais, agradeço sua colaboração.  

 Bonfim,   03 de março de 2020. 

_____________________________________ 

 

mailto:catarinacosta@terra.com.br
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APENDICE  7: DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

 Bonfim ,10 de março de 2020. 

 

Declaro para devidos fins e efeitos que a presente dissertação de mestrado 

sob o título: “Os desafios da gestão para participação da família  na vida   

escolar dos filhos: Caminhos a trilhar”, para a obtenção do título de mestre em 

Ciências da Educação é um trabalho original, e todas as minhas citações estão 

corretamente identificadas. Tenho a consciência de que a utilização de elementos 

alheios não identificados constitui uma grave falta ética e disciplinar. Declaro ainda 

que respeitei todos os requisitos dos direitos autorais dos autores citados nesta 

dissertação. 

 

 

 

___________________________ 
                                       Emerson Martins Coimbra 
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APÊNDICE  8: QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES E AOS ALUNOS 

 

 

 1- Como você classifica a forma de gestão da Escola? 

 2- Indique quais as características que melhor expressam o que pensa sobre a 

     gestão da sua Escola? 

 3- Assinale os itens que melhor se identificam com a gestão da sua Escola. 
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APÊNDICE  9: QUESTIONÁRIO AOS PAIS DOS ALUNOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

1. Como procede o diálogo entre a direção e os pais? 

2. Como é o acolhimento na Escola onde seu filho estuda? 

3. Você já foi convocado (a) a comparecer na Escola?  Qual o motivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


